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38. Mandi Ketika Hendak Masuk Makkah
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1573. Dari Nafi'. dia berkata. "Apabila Ibnu Umar memasuki

daerah paling dekat ke wilayah Haram dia berhenti mengucapkan

talbiyah. Kemudian bermalam di Dzu Thuwa. lalu shalat Subuh di
sana dan mandi. Dia menceritakan bahu'a Nabi SAW telah melakukan

seperti itu."

Keterangan Hadits:

Ibnu Mundzir berkata, "Mandi ketika hendak masuk Makkah

hukumnya mustahab (disukai) menurut seluruh ulama, tetapi apabila

ditinggalkan tidak perlu membayar fid1ah (tebusan). Sebagian besar

mereka berpendapat bahwa wudhu cukup untuk menggantikan mandi.

Dalam kitab Al Muruaththa' disebutkan bahwa Ibnu Umar tidak
membasuh kepalanya saat ihram kecuali apabila dia mandi rvajib

karena mimpi. Secara zhahir. mandi yang dilakukan Ibnu Umar ketika
akan masuk Makkah adalah menyiram badan tanpa membasahi

kepalanya. Para ulama madzhab Syaf i berpendapat, bahwa apabila

seseorang tidak mampu mandi. maka hendaklah ia bertayamum."

Sementara Ibnu At-Tin berkata. ''Para sahabat kami tidak
menyebutkan tentang mandi ketika akan masuk Makkah, bahkan

mereka hanya menyebutkan mandi untuk thawaf. karena pada

hakikatnya mandi ketika hendak masuk Makkah adalah untuk

thawaf'.
.to

.rJ5 ,p- rllf (Nabi SAW telah melakukan seperti itu).

f.*.r.rgkinan yang dimaksud adalah mandi. Ini merupakan maksud
judul bab. Namun ada pula kemungkinan bahwa secara lahiriah yang
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dimaksud adalah seluruh perbuatan yang disebutkan sebelumnya. dan

indikasi lafazh tersebut menunjukkan kemungkinan ke arah ini "iauh
lebih kuat. Pada bab berikutnya hanya disebutkan tentang "bermalam"

seraya menisbatkan langsung kepada Nabi SAW, yakni rir.rayat lain

dari Ibnu Umar. Adapun hadits di atas telah disebutkan dengan lafazh

lebih lengkap pada bab "lhram Menghadap Kiblat".

39. Masuk Makkah pada Waktu Siang atau Malam Hari

Nabi SAW bermalam di Dzu Thuwa hingga subuh kemudian

masuk Makkah. dan Ibnu Umar RA biasa melakukannya.

\n., , ,,t o. .
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1574. Dari Ubaidillah, dia berkata: Nafi' telah menceritakan

kepadaku dari Ibnu Umar RA. dia berkata. "Nabi SAW bermalam di

Dzu Thuwa hingga subuh kemudian masuk Makkah, dan Ibnu Umar

biasa melakukannya."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Umar tentang bermalam di

Dzu Thuwa hingga subuh. Ini menerangkan tentang masuk Makkah

pada waktu siang hari. Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur

Ayyub dari Nafi' dengan lafazh, ,? "?,J{ 
,Jri \ k ifui ) iti
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iW k ,F,S C #t gi- {L.iAnHuh beliau mentlutungi Makkuh

mcluinkun bermalam di Dzu Thuv'u hingga :;ubuh clun mandi
kentudian musuk Makkah pudu siung huri). Adapun rnasuk Makkah
pada malam hari tidak dilakukan oleh beliau kecuali pada saat

melakukan umrah Ji'ranah. dimana beliau berihram dari .li'ranah lalu
masuk Makkah pada malam hari. dan beliau menyelesaikan manasik

umrah di malam hari dan kembali ke .li'ranah seperli orang yang

bermalam di sana, sebagaimana dirirnal'atkan oleh tiga penulis kitab
Sttnun dari hadits Mahrasy Al Ka'bi.

Imam An-Nasa'i memberiny'a judul: "Masuk Makkah di Malam
Hari". Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i, dia

berkata, y:, r{+ f*'-il-j frw k rpu- oi ori{ fjlts Qutereka

menyukai untuk masuk Makkqh di siong hari dan keluar darinya di
malam hari). Sementara dari Atha' diriwayatkan, .,y*i riiliti ,r,* Ll

'ori.t.,ra r4llU_"oi'G:\, 6uy;;€ it ;*': cl, ii,' & n' {.f 63 0(l
.16' (Apabila kalian mau masuklah di malam hari, karena

sesungguhnya kalian tidak sama seperti Rasulullah SAW.

Sesungguhnya beliau adalah imam (pemimpin), oleh karena itu beliau
suka memasuki Makkah di siang hari agar manusitt melihatnya).
Konsekuensi pernyataan ini bahwa orang yang menjadi Imam atau

pemimpin yang diikuti dianjurkan untuk memasuki Makkah pada

waktu siang hari.

'\,
itt )* itt

40. Dari Arah Mana Masuk Makkah

t1o t , -..r2 
-'1r1 ,. to, ^., . ,, t .r! o .

J;r--2 UL5 :iJte t^-6;t ^, ,Pt F l, ,o fV flo 
' 't to .. ..?t1 io, , t., 

". ,1, . ":.J;j.Jt a3t'., i'i;', LiiJt :j;rt1 -... V-L'L', ,JL(J u. Lt -J J, J - \--- i .----

Dari Nafi', dari Ibnu Umar RA, dia berkata. "Rasululiah
masuk (Makkah) dari Ats-Tsaniyah Al Ulya dan keluar

t57 5.

SAW biasa
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dari Ats-l'saniyah As-Sufla."

Keterangan:

Dalam bab ini disebutkan hadits Malik dari Nafi'. dari Ibnu

Umar, dia berkata, "Rasulullah s,tw biasa masuk (Makkah) duri Ats-

Tsaniyah Al Ulya dan keluar dari Ats-Tsaniyah As-SuJla." Hadits ini
diriwayatkan oleh Imam Bukhari melalui jalur Ibrahim bin Al
Mundzir dari Ma'an bin Isa, dari Malik. Namun, hadits ini tidak

terdapat dalam kitab Al Muwaththa' dan saya tidak melihatnl'a dalam

kirab Ghara'ib milik Imam Malik. Bahkan. saya hanya melihat jalur

periwayatannya melalui Ma'an bin Isa. Di samping Ibrahim bin Al
Mundzir, hadits itu diriwayatkan pula oleh Abdullah bin Ja'far Al
Barmaki dari Ma'an bin Isa yang sama seperti di atas. Adapun jalur

periwayatan Abdullah bin Ja'far disebutkan oleh Imam Bukhari pada

bab sesudahnya melalui jalur lain dari Nafi' denganlafazh 1'ang lebih
jelas daripadalafazh riwayat Imam Malik.

41. Dari Arah Mana Keluar Makkah?

..,:Jl7 >l
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1576. Dari Nafl. dari lbnu Llrrtar RA, bahwasanya Rasulullah

SAW masuk Makkah dari Kada' di Ats-l'saniyahr Al Ulya yang

terdapat di Bathha', dan ke'luar dari Ats- Isaniyah As-Sufla.

Abu Abdillah berkata, "Musaddad bin Mursahad (perawi hadits

ini) disebut juga Musaddad seperti namanya." Abu Abdillah (lmam

Bukhari) berkata. 'Aku mendengar Yah-v-a bin Ma'in berkata, "Aku
mendengar Yahya bin Sa'id berkata. 'Seandainl'a Musaddad aku

datangi di rumahnya lalu aku menceritakan hadits kepadanya. niscaya

ia berhak mendapat perlakuan seperti itu. Aku tidak peduli, apakah

kitab-kitabku ada padaku atau pada Musaddad'."

k Itie a e, * i' & ir;t ti,& i' 'o1't u.G er

'A:i 4 e'i':6)&i i'y3
1577. Dari Aisyah RA, bahwasanya Nabi SAW ketika datang ke

Makkah masuk dari arah bagian atasnya dan keluar dari bagian

bawahnya.

4'?G|tr;'&j d; iu,

1578. Dari Aisyah RA bahwasanya Nabi SAW pada tahun

penaklukan kota Makkah masuk dari arah Kada' dan keluar dari arah

Kuda di bagian atas Makkah.

t . . ,a 
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' Ats-Tsaniyah adalah jalan vang ada di pegunungan.
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1579. Dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah RA
bahwasanya Nabi SAW pada tahun penaklukan kota Makkah masuk

dari arah Kada' di bagian atas Makkah. Hisyam berkata. "Urwah
biasanya keluar dari arah keduanya --{ari Kada' dan Kuda- namun

dia lebih banyak masuk dari arah Kada', dimana itu merupakan jalur
yang paling dekat ke rumahnya."

,tk :r 4r ra'&':&ht *'Ct-,tr;r';;:i lb fo u. | \ I ,

A.tQ'ji'i6-1 *tt, .4 ,yt t1 'r{i i-r"} av', k JLi 7
v

1580. Dari Hisyam, dari Urwah, "Nabi SAW masuk pada tahun
penaklukan kota Makkah dari arah Kada' di bagian atas Makkah."
Urwah lebih sering masuk dari arah Kada', yang merupakan jalur
paling dekat di antara keduanya ke rumahnya.

. o1 - - t o ' , o . I . o t ' '--
.l..4..|5 l'.<- _B+ 6,f JS 
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1581. Dari Hisyam, dari bapaknya, "Nabi SAW masuk pada

tahun penaklukan kota Makkah dari arah Kada', dan Urwah biasa

masuk dari keduanya. Namun, dia lebih sering masuk dari arah Kada',
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dimana itu merupakan .ialur paling dekat di antara keduanya ke

rumahnya."

Abu Abdillah (hnam Bukhari) berkata, "Kada' dan Kuda adalah

nama tempat."

Keterangan Hadits:

iG ,t kluri urcth Kuttu'). Ini adalah jalan pegunungan yang

dileu'ati untuk turun ke Ma'la. 1'aitu pekuburan Makkah dan biasa

clinarnakan Al Hajun. Jalan ini tergolong sulit dan menanjak. lalu

diratakan oleh lV{uan'i1ah. kemudian Abdul Malik dan Al Mahdi,

seperti disebutkan oieh Al Arzuqi. Setelah itu. salah satu bagiannya

telah diratakan pada tahun 811 H. Adapun perataan secara

keseluruhan terjadi pada masa Sultan Mesir, sekitar tahun 820 H.

Semua jalan di pegunungan atau jalan yang mendaki dan menanjak

dinamakan Ats-Tsaniyah.

.jil^lr ti,iJt lAts-Tsuniyah As-Suflct [hagian bav,ahfl. Pada hadits

kedua di bab ini disebutkan. tk 'd 
C'f S &eluar clari arah Kuda).

Ternpat ini terdapat pada pintu Syubaikah, dekat jalan orang-orang

Syam dari arah Qaiqa'an. Pembuatan pintu di tempat tersebut

berlangsung pada abad ke-7 H.
'-2. i..a5* .,I}i J/ (dari bagian atas Makkah). Demikian yang

diriwa,vatkan oleh Abu Usamah. Adapun yang benar adalah apa yang

diriwayatkan oleh Amr dan Hatim dari Hisyam . lbi U :tG i|yt
k 6utiou mosuk clori Kada' di bagian qtas Makkaft). Menurut saya,

kekeliruan tersebut bersumber dari para perawi setelah Abu Usamah,

sebab Imam Ahmad telah meriwayatkan dari Abu Usamah sesuai

dengan versi yang sebenarnya.

|f di 6|.'ji UG's (dan itu merupakan ialur puling dekat di

ontara keduanya ke runtahnya). Ini adalah legitimasi dari Hisyam atas
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perbuatan bapaknya, dimana ia meriwayatkan hadits tersebut dan

menyelisihinya, sebab Urwah berpandangan bahwa perbuatan Nabi
SAW masuk dari arah Kada' bukanlah suatu keharusan. Terkadang
dia melakukan seperti apa yang dilakukan Nabi SAW, tetapi dia lebih
sering melakukan yang lainnya untuk mempermudah.

Para ulama berkata, "Ulama berbeda pendapat tentang hikmah
mengapa Nabi SAW keluar dari Makkah melalui jalan yang berbeda
dengan jalan pada saat beliau masuk. Sebagian mengatakan. agar

orang-orang di kedua jalan tersebut dapat mengambil berkah darinya.
Lalu disebutkan beberapa pendapat yang menerangkan bahrva Nabi
SAW melewati jalan yang berbeda ketika pergi dan pulang dari shalat
hari raya. Sebagian lagi mengatakan. bahwa hikmahnya adalah untuk
penyesuaian. yakni masuk dari arah atas untuk menghormati tempat
yang didatangi. Sebaliknya, ketika keluar dari arah yang berla\l'anan
dan ini sebagai isyarat perpisahan. Sedangkan pendapat lain
mengatakan. bahwa hal itu dikarenakan Nabi Ibrahim AS ketika
masuk Makkah masuk dari arah tersebut." Ulama lainnya berkata,
"Sebab beliau SAW keluar dari Makkah dengan sembunyi-sembunyi
saat hijrah, maka beliau bermaksud memasukinya dengan terang-
terangan dan dari arah yang tinggi."

Ada pula yang mengatakan, bahwa barangsiapa datang dari arah

tersebut, maka ia menghadap kiblat. Ada pula kemungkinan beliau
masuk Makkah dari arah tersebut pada tahun penaklukannl'a, maka
beliau terus-menerus melakukannya. Adapun sebab beliau SAW
masuk dari arah Kada' pada saat penaklukan kota Makkah adalah
berdasarkan perkataan Abu Suffan bin Harb kepada Al Abbas, "Aku
tidak akan masuk Islam hingga melihat pasukan berkuda muncul dari
arah Kada'. Apakah maknanya ini?" Abu Sufuan berkata. "sesuatu

ditampakkan dalam hatiku bahwa AIIah SWT tidak akan
memunculkan pasukan berkuda dari arah itu selamanya." Aku (Al
Abbas) berkata, "Aku mengingatkan Abu Suffan akan perkataannya
itu ketika masuk." Sementara dalam riwayat Al Baihaqi melalui hadits
Ibnu Umar disebutkan bahwa dia berkata, "Nabi SAW bertanya
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kepada Abu Bakar, 'llaguimunukoh yun54 dikalakun oleh Hus.sun'?"

Abu Bakar melantunkannya:

Hancurlah ragaku meski kalian tidak melihatnya

menerbangkan debu muncul dari arah Kada'.

Nabi SAW tersenyum lalu bersabda."Masuklah dari arah yang
dikatakan oleh Ha,ssan."

Catatan

Pertama. Al Humaidi meriwal,atkan dari Ibnu Al Abbas Al
Udzari bahwa di Makkah terdapat satu tempat lagi yang dinamakan

Kuday. Tempat ini biasa digunakan untuk keluar dari Makkah ke arah

Yaman. Al Muhibb Ath-Thabari berkata. "Hal itu diketahui oleh Al
Udzari dari para pakar tentang kota Makkah." Dia berkata pula, "Di
tempat ini telah dibangun pintu gerbang Makkah untuk masuknya

penduduk Yaman."

Kedua, terjadi perbedaan pendapat pada Hisyam bin Urwah

dalam hal; apakah ia menukil hadits ini melalui sanad maushul atau

mursal? Imam Bukhari menyebutkan kedua .lalur itu untuk
mengisyaratkan bahwa riwayat mursal tidak mempengaruhi

keabsahan riwayat yang moushul, sebab yang menukil sanad yang

maushul dari beliau adalah seorang pakar hadits, yakni Ibnu Uyainah

serta didukung oleh dua perawi tsiqah lainnya. Seakan-akan maksud

Imam Bukhari menyebutkan kedua jalur mursal tersebut untuk

menjelaskan kekeliruan Abu Usamah seperti yang telah saya

terangkan.

Ketigct, dalam riwayat Al Mustamli di bagian akhir hadits

disebutkan. "Abu Abdillah berkata, 'Kada' dan Kuda adalah nama dua

tempat (yang berbeda)'."
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42. Keutamaan Makkah dan Pembangunannya
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Firman Allah, "Dan (ingatlah) ketikn Kami menjadikan rumah

itu (Boitullah) tempot berkumpul bagi manusia dan tempat yang
aman. Dctn jadikanlah sebagian maqam lbrahim tempat shalat. Dan
telah Kami perintahkan kepada lbrahim dan lsmail, 'Bersihkanlah

rumah-Ku untuk orang-orang yang thawaf, i'tikaf, ruku dan sujud'.
Dan (ingatlah) ketika lbrahim berdoa, 'Ya Tuhanku, jadikantah
negeri ini negeri yang aman sentosa- Dan berikanlah rezeki dari
buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka
kepada Allah dan hari kemudian'. Allah berfirman, 'Dan kepada
orang yang kafir pun Aku beri kesenangon sementaro. Kemudian Aku
pal<sa ia menjalani siksa neraka dan itulah seburuk-buruk tempat
kembali'. Dan (ingatlah) ketika lbrahim meninggikan (membangun)

dasar-dssar Baitullah bersama Ismail (seraya berdoa), 'Ya Tuhan
kami, terimalah daripada kami (amalan kami), sesungguhnya Engkau
Yang Maha Mendengar lagi Maho Mengetahui. Ya Tuhan kami,

iadikanlah kami berduo orang yang tunduk potuh kepada Engkau dan

$adikanlah) di antara anak-cucu kami umat yang tunduk patuh
kepada Engkau dan tunjukkanlah kepada knmi cara-cara dan tempat-
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tamput ihudah huji kumi. tlun tcrimuluh tuubal kumi. Sc.sttngguhnyu

Lngkuulah Yung Muhtr Pencrimu tuubul lagi Muhu Panyul'ung 
"" 

(Qs'

Al Baqarah (2): 125-128)

ils r;Z\t'*'r l, l" t't.G'+ ;JG )V / )f f
J)\;i tG's *': ^}L iu' * 

tit J:, a:{t "4. (j
o 

- 
. 

^ 
, 
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1582. Dari Amr bin Dinar, dia berkata: Aku mendengar Jabir

bin Abdullah RA berkata. "Ketika Ka'bah dibangun (direnovasi),

maka Nabi bersama Abbas pergi mengangkut batu. Abbas berkata

kepada Nabi SAW, 'Letakkanlah sarungmu di pundakmu!' Maka

beliau SAW jatuh tersungkur ke tanah, sementara kedua matanya

menatap ke langit. Beliau mengatakan. 'Berikan kepadaku sarungku!'

Lalu diikatkan kepadanya."

;i "i,r 
:^2';i f ",i 

i )ZJ;j a' 'tL;:\ i' 1" I l,L.f
"i'{, -'itt ,u'}t c'i:"& \t'*'t '^k.G'f ';"

f; U lJl"; ti s'j li ,q'Jv '*;': ^* i,t& o' 'J'i',

& ui;; lf ^ilr 
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,,^ a

^"b ;u\ 'k
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1583. Dari Salim bin Abdullah, bahwasanya Abdullah bin
Muhammad bin Abu Bakar mengabarkan kepada Abdullah bin Umar
(suatu riwayat) dari Aisyah RA -istri Nabi SAW- bahu'asanya

Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Apakah engkau belum

mengelahui bahwa kaummu ketika membangun Ka'bah ntengurung,i

da.sar-dosar lbrahim." Aku berkata, "Wahai Rasulullah. tidakkah
engkau mengembalikannya kepada dasar-dasar Ibrahim?" Beliau
bersabda, "Jikn bukon karena dekatnya kaummu dengan ntasa
kekufuran, niscaya aku akan melakukan."

Abu Abdillah RA berkata, "Apabila Aisyah mendengar hal ini
dari Rasulullah SAW, maka aku berpendapat bahwa tidaklah
Rasulullah meninggalkan untuk menyentuh kedua sudut Ka'bah yang
berdekatan dengan Al Hijr melainkan karena Baitullah tidak dibangun
di atas dasar-dasar lbrahim."

:Uu ,i; l, o1t'*:_G";
,r1; :Jts I;i +, 'ti ,^At
t.,- /,

.ai,LJl ft o 
"a6 *-a o! :JE

tt

L;e j; r-,LU i'e t;
-,zotcit..,i1 a. ,i orto.
;i dl .-rt-*Li ql^t-*Jt? ,$r*

. .tr1 ';.;.-ptl.,f -t

1584. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Aku bertanya kepada Nabi
SAW tentang tembok, apakah ia termasuk Baitullah atau tidak?"
Beliau bersabda, "Ya." Aku berkata, "Mengapa mereka tidak
memasukkannya kedalam Baitullah?" Beliau bersabda,

, o ,, a o ,,6 A -t 6 - - c8 f iJr ;i yt;ir otri rjiirr FSt
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"sesungguhnya kuummu leluh kckurungan hiuytt" Aku berkata,

"Mcngapa pintunya dibuat tinggi?" Beliau bersabda, "Hul ilu scnguitt

dilukukun oleh kaummu ugar mereku ntusukkan orang ycrng disukai

tlan mclarang orang yang liduk nteraku .sukai. Jika bukun kurenu

kaummu masih sangat dekat dengan masu iahiliyah dimana aku

khuwalir bila hati mereko mengingkari. niscayu aku akan mosukkan

tentbok kedalam Baitulluh dan aku ukan membuat pinlunya menempel

dengan taneh."

,&i & h' .a ot'J'-', J.'Jb,Uu (i ir, o71 "*.G ?
":. .. i ',. tx.,i t!, o.1. t ot o ' t'

& eGr -nLi Jt '^t-;) i 4t 'ri-t r"nU J,'; ajrr-l Y,
-r' ;',' ol- ;it?-.. t'. 

'o' 

"'-'o:*-2\.,, -r{l JU .t.cl* 4J (-L>,r orJ '>'rai:-l U"'};p c|>U'

.fi 4-6; ;r(:o uii
1585. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda

kepadaku. 'Jika bukan karena dekalnya koummu dengan masa

kekafiran niscaya aku akan memugor Baitulloh dan menempatkan

bangunannya di atas dasar lbrahim alaihissalam. Karena

sesungguhnya orqng-orang Quraisy telah mengurongi konstruksi

bangunctnnya, dan aku akan membuatkan untuknya khalf'" Abu

Muawiyah berkata, "Hisyam telah menceritakan kepada kami, 'Khalf',

artinya pintu."

u ,Q 'lG 'nt': qr i, t:" "dt ii W \t *-, L.rG ?
'.i;;G i*io .;t.. t';\;=i,"t .-, ta-o a;- $'g Ji \i akc

e'."; iu's,3';, tt ,;[ i'&; ,/'r\rr;l:)r, y c/i G y
.,ro, \., - o,r1.,o.',,. i..\;+? i)t '6"b') i.'Jt lt p 

=<rlr 
gUri r+{rt uLi oi t-lL;
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1586. Dari Aisyah RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda

kepadanya, "Wahai Aisyah, jika bukan karena kaummu masih sangat

dekat dengan masa jahiliyah niscaya aku akan memerintahkan untuk
meruntuhkan Baitullah. Lalu aku memasukkan ke dalamnya apa vang

telah dikeluarkan darinya, dan aku akan menempelkannya dengan

tanah. Setelah itu, membuat untuknya dua pintu; pintu timur dan

pintu barat. Dengan demikian, aku telah mengembalikannya kepada
dasar (fondasi) bangungan Ibrahim." Hal itulah yang mendorong Ibnu
Az-Zubair RA untuk meruntuhkan Baitullah. Yazid berkata. "Aku
menyaksikan Ibnu Az-Zubair ketika meruntuhkan Baitullah lalu
membangunnya kembali, dan dia memasukkan Al Hijr di dalamnya.
Aku telah melihat pula fondasi Ibrahim yang terdiri dari batu bagaikan
punuk unta." Jarir berkata, "Aku bertanya kepadanya, 'Di manakah

tempatnya?' Dia menjawab, 'Aku akan memperlihatkannya kepadamu
sekarang'. Lalu aku masuk bersamanya ke Al Hrjr dan dia
mengisyaratkan ke suatu tempat seraya berkata, 'Tempatnya di sini'."
Jarir berkata, "Aku memperkirakan jauhnya dari Al Hijr enam hasta

atau sekitar itu."

Keterangan Hadits:

Demikian yang terdapat dalam riwayat Karimah. Sementara
para perawi lainnya hanya menyebutkan sebagian dari ayat pertama.

Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan ayat pertama secara lengkap lalu
dikatakan, "Hingga firman-Nya 'Maha Penerima taubat lagi Maha
Penyayang'."
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Dalant bab ini. Inram [lukhari nienyebutkan hadits .labir tentang

pentbangunan Ka'bah dan hadits Aisyah melalui ernpat ialur

pcriwayatan. Namun dalam ayat rnaupun haditsnya tidak diternukan

keterangan tentang pentbangunan Makkah. Akan tetapi pembangunan

Ka'bah merupakan sebab pembanuttnan kota Makkah serta

kentakmurannya. maka dia cukup menyebutkan pembangunan

Ka'bah.

Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang pertama kali

membangun Ka'bah. seperti akan disebutkan pada pe6bahasan

tentang Ahuclit.s .41 Anhil'uu' (cerita-cerita para nabi) ketika membahas

hadits Abu Dzar. -v-akni masjid n.rana )ang pertama kali dibangun di

muka bumi. Begitu juga kisah pembangunan Ka'bah oleh Ibrahim dan

lsmail y'ang akan diterangkan pada pembahasan tersebut. Di sini

hanla dijelaskan tentang renovasi Ka'bah ,vang dilakukan oleh kaum

Quraisy serta kisah pemugaran Ka'bah 1'ang dilakukan oleh Ibnu Az-

Zubair, dan perubahan yang dilakukan oleh Al Hajjaj setelah masa

lbnu Az-Zubair, karena persoalan ini berhubungan dengan dua hadits

di atas.

Adapun Boitullah adalah nama yang umum bagi Ka'bah,

sebagaimana lafazh najm (bintang) 1'ang digunakan untuk nama

bintang timur (soraya). Firman Allah SWT, *.t:t (sebagoi tentpat

berkumpul). maknanya adalah tempat berkumpulnya orang-olang

yang menunaikan haji dan umrah. Dari sini mereka berpencar ke

berbagai belahan dunia kemudian kembali ke tempat itu.

Abd bin Humaid telah meriwayatkan dengan sanad yang iayyid

dari Mujahid. dia berkara. 
'o\i't 

" i t';;);" (Mereka menunctikan haji

lalu kentbaii). Sedangkan firman-Nya. vi gang aman), yakni tempat

yang aman. sama seperti firman-N1'a - "Apakah mereko tidak

memperhatikan bahwa sesungguhnya Kumi telah meniadikan hegeri

mereka) tanah suci yang aman) (Qs' Al Ankabuut (29): 67)

Maksudnya. tidak boleh berperang seperti yang akan dijelaskan.

Firman-Nya, "Dan iadikanlah moqam lbrahim sebagai mtt'shalla",
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yakni kami mengatakan; jadikanlah ia sebagai tentpat untuk shalat.

Menurut kesepakatan ulama. perintah ini berindikasi i:;tihhab
(disukai).

Maqam lbrahim menurut pendapat yang paling kuat adalah; batu

yang ada bekas kedua telapak kaki beliau. Hal ini akan disebutkan
pada kisah Ibrahim dalam pembahasan tentang Ahadits Al Anbiya'
(cerita-ceri ta para nabi ).

Diriwayatkan dari Atha' bahwa maqam Ibrahim adalah Arafah
serta tempat-tempat lainnya yang termasuk dalam manasik haji, sebab

Ibrahim pernah berdiri di tempat-tempat tersebut untuk berdoa.

Sementara An-Nakha'i berpendapat bahwa maqam Ibrahim adalah
seluruh tanah Haram. Pendapat serupa diriwayatkan oleh Al Kalbi dari
Abu Shalih. dari Ibnu Abbas. Sebagian masalah ini telah disebutkan
pada bagian awal pembahasan tentang shalat. Lalu firman Allah SWT,
"Orang-orang yang ruktt dan sujud', (Qs. Al Hajj (22):26) telah
dijadikan dalil diperbolehkannya shalat fardhu dan sunah di dalam
Ka'bah. Namun Imam Malik tidak sependapat dalam masalah shalat

fardhu.

6I r,sJ; r.r.ia ;[ir $adikanlah negeri ini, negeri yang ctman

sentosa). Hal ini akan diterangkan pada hadits, e e? f,"^Gl ul

(Sesungguhnya lbrahim telah mengharamkan Makkaft...), dimana

hadits ini tidak bertentangan dengan hadits, ,Y tt iijr rU 1; Ar o1

*:\i: ,>f$1)r $esungguhnya Allah mengharamkan negeri ini pacla

saat menciptakan langit dan bumi), sebab makna ayat yang pertama

adalah bahwa Ibrahim merupakan manusia yang paling mengetahui

tentang hal itu. Sedangkan makna yang kedua berdasarkan ketetapan

Allah SWT.

Makna firman-Nya "Siopa di antara mereka yang beriman",
yakni berikanlah rezeki khusus kepada orang-orang beriman di antara
penduduknya. Dikatakan, Ibrahim mengqiyaskan rezeki dengan

kekuasaan, lalu beliau mengetahui perbedaan keduanya dimana rezeki
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tcrkadang diberikan hanya untuk mernpedayakan hingga akhirnya

scseorang telah berada di hadapan siksaan. Adapun lafazh"Qcttrtt'it{'
(dasar-dasar) akan diterangkan pada tat'sir surah Al Baqarah. dimana

maksudnya adalah fondasi. Secara lahiriah, dasar Baitullah telah

diletakkan sebelum Ibrahim. Ada pula kemungkinan maksud

meninggikan adalah memindahkannya dari tempatnya ke Baitullah,

sebagaimana yang akar-r disebutkan.

t(*'v vrlj ldun perlihcttkrn kapodu kumi manusik [ibutiuhJ

kumi'1. Abd bin Humaid berkata: Yazid bin Harun telah menceritakan

kepada kami, Sulaiman At-Tainii telah menceritakan kepada kami dari

Abr-r Mijlaz. dia berkata. ''Ketika Ibrahim selesai membangun

Baitullah. beliau didatangi oleh Jibril lalu diperlihatkan tharvaf di

Ka'bah tujuh kali. Dia berkata (dan aku kira beliau mengatakan pula),

"Serta antara Shafa dan Marwah." Kemudian Jibril membawa Ibrahim

ke Arafah dan dikatakan kepadanl'a, "Apakah engkau telah

mengetahui?" Beliau menjawab. "Ya." Atas dasar inilah maka tempat

tersebut dinamakan Arafat (yang diketahui). Kemudian Jibril

membawa ibrahim ke Al Jam' (Mudzdalifah) dan dikatakan, "Di sini

manusia akan menjamak (mengumpulkan) shalat." Lalu Jibril

membawa Ibrahim mendatangi Mina dan di sana beliau dihadang oleh

syetan, maka Jibril mengambil tujuh batu kerikil seraya berkata

kepada lbrahim, "Lemparlah ia dengan batu-batu ini dan bertakbirlah

setiap kali melemparkan satu batu."

,At Uj (dan terimalah taubat kami). Dikatakan. "sesungguh-

nya keduanya bermaksud meminta keteguhan iman. sebab keduanya

telah maksum (terpelihara) dari dosa." Dikatakan pula bahwa beliau

bermaksud memberitahukan kepada manusia bahwa tempat itu adalah

tempat diterimanya taubat. Sebagian mengatakan, "Maknanya adalah,

terimalah taubat orang-orang yang mengikuti kami."

^;4t - 
6) lketika Ka'bah dibangun). Riwayat ini tergolong

mursal shahabi, sebab Jabir tidak men,vaksikan kisah tersebut secara
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Iangsung. maka ada kemungkinan dia mendengarnya dari Nabi SAW
atau dari orang-orang yang terlibat langsung dalam peristiwa tersebut.

Ath-Thabrani dan Abu Nu'aim meriwayatkan dalam kitab ld-
Dala'il melalui jalur Ibnu Lahi'ah dari Abu Az-Zubair. dia berkata,
"Aku bertanva kepada Jabir, 'Apakah seseorang boleh berdiri dalam
keadaan telanjang?"' Dia berkata, "Nabi SAW telah mengabarkan
kepadaku bahwa ketika Ka'bah runtuh, maka setiap orang Quraisy
turut berpartisipasi dan Nabi SAW bersama Abbas ikut serta

mengangkut batu. Mereka meletakkan pakaian di atas pundak untuk
membantu mereka 

-yakni dalam memikul batu- lalu Nabi SAW
bersabda, 'Kokiku lersandung, maka aktt tersungkur dan pakaiunku
terjatuh. Aku katakan kepada Abba,s; herikan pakaianku. Seteluh itu,
aku tidak perruh telanjang kecuali untuk rnandi'." Akan tetapi Ibnu
Lahi'ah adalah perawi yang lemah. Abdul Aziz bin Sulaiman juga
menukil riu'avat ini dari Abu Az-Zubair seperri dikutip oleh Abu
Nu'aim. Apabila riwayat Abdul Azizini akurat. maka dapat dijadikan
pegangan. Namun bila tidak. maka kisah tadi telah disaksikan oleh Al
Abbas. dan kemungkinan Jabir mendengar darinya.

Ath-Thabrani juga meriwayatkan, begiru pula Al Baihaqi dalam
kitab Ad-Dala'il melalui jalur Amr bin Abu Qais. Ath-Thabari
meriwayatkan dalam kitab At-Tahdzib melalui jalur Harun bin Al
Mughirah, Abu Nu'aim dalam kitab Al Ma'rifah melalui jalur Qais
bin Ar-Rabi'. dan dalam kitab Ad-Dala'il melalui jalur S,vu'aib bin
Khalid, semuanya dari Simak bin Harb dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas:

Telah menceritakan kepadaku blnakku -Al_ A.b9r.r bin Abdul
Muthalib- dia berkata, olni &) &j ,>t';i)r qlS:Jr ,rr_/ Li (J

W ,Hj fs, * *i ti'):)i ir| tu;;i ,d,i i.r: u( Uie .ira1'
"6;u *':'*i Lt' tt €6i'$ t;,;i ,ti:)\i 4 q$t4 eis o$ ,i'rta.Jt

,Srit .Ss;j.;o*i ol'.a:' ,:jA raUb 6 :r;>i il'.:rrt :jt, ,,A; jl:o.
U'3! ittr t#i & 'o.K 6etika orang-orang euraisy membangun

Ka'bah kembali, maka orang-orang berpasang-pasangan dalam
mengangkut batu, saat itu aku berpasangan dengan anak saudaraku.
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Kumi pun mengamhil .\urung-surung kunti dun melapisi huhu-buhu

kumi cle ngunnylt lulu melclakkun bulu di alusnyu. Apuhilu lclah dekat

kcputlu munusia. moku kumi pun ntemukui sqrltng-,\arung kumi.

Kctiku beliau buuda tli huduputtku tiba-tibu beliuu teriatuh dan aku

.\cgcru menghuntpirinyu. Kccluo mulunyll melolol memundung ke

lungil, maka uku bcrkcrlu kepada unak sctudarqku, "Ada apa

dcngunmu?" lleliau mangalukan, "Aku dilarang unluk berialan

tlulum kcuduan lelanjung." Abbas herkata. "Aku letap nterahasiakan

hul itu hinggu Allah menumpakkun kenabianny'a. ").

Al Hakam bin Aban menukil ri'*'ayat )'ang serupa dari Ikrimah

yang juga dikutip oleh .ibu Nu'aim. Lalu kisah itu diriwayatkan

melalui jalur An-Nadhr Abu Umar dari lkrimah. dari Ibnu Abbas

tanpa menl'ebutkan Abbas, dan di bagian akhirnya disebutkan, igi

|At t s\ :i'Si1 1trulah hal pertama yctng beliau lihar di antara

tonda-tanda kenabian). Akan tetapi An-Nadhr adalah perawi yang

lemah. Di samping itu, riwayatnya mengalami kerancuan baik dari

segi sanad maupun materinya (matan). Dari segi materi, dia

mengatakan bahwa kejadian itu berlangsung saat penggalian kembali

sumur Zamzam atas perintah Abu Thalib ketika Nabi SAW masih

kanak-kanak. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq

dalam kitab ls-,Sirah dart bapaknya. dari orang yang menceritakan

kepadanya. dari Nabi SAW, beliau bersabda. ii gr-.( e ;re d ';i

!';r s1 (Sesungguhnya aku bersama qnak-anak yang sebaya denganku,

kami meletakkan sarung-sorung kami di atas pundak-punduk kami

untuk mengangkut batu. Tiba-tiba aktt ditampar oleh sesttatu dengon

lamparan yang sangat keras, kemudian ia mengatakan, " Lilitkan

sarungmu ke bodanma. "). Sepertinya ini adalah kejadian lain.

telah mempedayakan Al Azruqi, dimana dia

meriwayatkan pernyataan, ;B "^i6Jt '*. tt et * \, & 1, 
"ol

tJ,;i lsesungguhnya \tabi SAW ketika Ka'bah dibangun beliau masih
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kanuk-kunuk). Barangkali patokan dia dalam hal itu adalah riwayat
yang akan disebutkan dari Ma'mar, dari Az-Zuhri. Hadits Ma'mar
memiliki jalur pendukung dari hadits Thufail yang diriwayatkan oleh

Abdurcazzaq. dan dari jalur ini pula Al Hakim dan Ath-Thabrani
meriwayatkan- dia berkata, "Sesungguhnya Ka'bah pada masa
jahiliyah dibangun dengan batu-batuan, tidak menggunakan tanah liat
sebagai perekat. Ukurannya sekedar bisa dimasuki oleh unta betina.

dan kain Ka'bah diletakkan di atasnya dengan menjulur ke tanah. Lalu
datanglah kapal Romawi. Ketika mendekati Jeddah kapal tersebut

pecah. Kaum Quraisy pergi untuk mengambil kayunya dan mereka

mendapati orang Romawi yang menjadi tukang kayu. maka orang-

orang Quraisy membawa orang itu beserta kayu-kayu pecahan kapal

untuk digunakan membangun Baitullah. Setiap kali mereka mendekati
Ka'bah untuk meruntuhkannya, tiba-tiba muncul seekor ular dengan

mulut menganga. Lalu Allah SWT mengutus seekor burung yang

lebih besar daripada burung Nasar, burung itu menancapkan cakarnya
pada ular lalu melemparkannya ke arah Ajyad. Akhirnya kaum

Quraisy meruntuhkan Ka'bah dan membangunnya kembali dengan

batu-batu dari lembah. Mereka membangunnya setinggi dua puluh

hasta. Nabi SAW membawa batu dari Ajyad sambil mengenakan kain
bergaris hitam dan putih. Lalu kain ini terasa sempit baginya. maka

beliau n-reletakkan di atas bahunya hingga tampaklah sebagian

auratnya karena kecilnya kain itu. Saat itu terdengar suara berseru,
'Wahai Muhammad, tutuplah auratmu!' Sejak saat itu beliau tidak
pernah tampak dalam keadaan telanjang. Jarak antara kejadian itu
dengan diutusnya sebagai rasul sekitar lima tahun."

Ma'mar mengatakan: adapun Az-Zuhri berkata, "Ketika
Rasulullah SAW mencapai usia baligh, seorang wanita membuat
pedupaan di sekitar Ka'bah. Lalu percikan apinya diterbangkan oleh

angin hingga membakar kain penutup Ka'bah. Para pemuka Quraisy
bermusyawarah untuk meruntuhkan Ka'bah, tetapi mereka segan

melakukannya. Maka Al Walid berkata, 'Sesungguhnya Allah SWT
tidak akan membinasakan orang-orang yang ingin membuat

perbaikan'. Kemudian ia bersama Abbas naik ke atas Ka'bah seraya
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berkata, 'Ya Allah, kami tidak menginginkan kecuali kebaikan'. Lalu

ia meruntuhkannya. Ketika mereka rnelihat Al Walid tidak mengalami

apa-apa. mereka pun mengikutinya."

Abdurrazzaq berkata: Ibnu Juraij telah mengabarkan kepada

kami, dia berkata, "Mujahid berkata. 'Kejadian itu berlangsung sekitar

l5 tahun sebelum beliau diangkat sebagai raslll'." Demikian pula yang

diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Barr melalui jalur Muhammad bin

Jubair bin Muth'im.

Musa bin Uqbah menetapkan pendapat tersebut dalanr kitabnya

Al Mughazi. Namun pendapat pertama jauh lebih masyhur, dan

dibenarkan oleh Ibnu Ishaq. Tapi kedua versi itu mungkin

dikompromikan dengan mengatakan bahu'a kebakaran telah terjadi

jauh sebelum dimulainya pemugaran.

Ibnu Ishaq menyebutkan, "Pernah terjadi banjir yang merusak

kontruksi bangunan Ka'bah yang terbuat dari batu, Lalu orang-orang

Quraisy bermaksud meninggikannya dan memberinya atap. Hal ini
dilakukan karena sebagian orang telah mencuri perbendaharaan atau

barang-barang Ka' bah."

Kemudian disebutkan kisah panjang mengenai pembangunan

Ka'bah serta perbedaan pendapat tentang siapa yang berhak

meletakkan Hajar Aswad. hingga akhirnya mereka sepakat untuk

menyerahkan kepada orang pertama yang masuk (ke Baitullah).

Ternyata Nabi SAW orang yang perlama kali masuk dan mereka

menyerahkan keputusan kepada beliau, maka beliau pun meletakkan

dengan tangannya. Ibnu Ishaq berkata. "Ka'bah pada masa Nabi SAW

berukuran 18 hasta."

Dalam riwayat Ath-Thabrani melalui jalur lain dari Ibnu

Khutsaim, dari Abu Thufail. disebutkan bahwa nama tukang kalu dari

bangsa Romawi itu adalah Baqum. Dalam riwayat Al Fakihani

melalui jalur Ibnu Juraij sama seperti itu. ia berkata. "Orang itu biasa

berdagang ke Bandar di seberang tepi laut Aden, lalu perahunya

pecah. Kemudian ia berkata kepada orang-orang Quraisy, 'Apabila
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kalian mengutus rombongan bersama rombonganku ke Syant, niscaya
aku akan rnemberi kayu kepada kalian'." Orang-orang euraisy pun
melakukannya. Sufyan bin Uyainah meriwayatkan dalam kitab Al
Jami' dari Amr bin Dinar bahwa ia mendengar Ubaid bin Urnair
berkata. "Nama orang yang membangun Ka'bah untuk orang-orang

Quraisy adalah Baqum yang berkebangsaan Romawi."

Sementara Al Azruqi berkata, "Panjang Ka'bah adalah 27 hasta.
tetapi orang-orang Quraisy menguranginya hingga menjadi l8 hasta,
sedangkan lebarnya telah mereka kurangi beberapa hasta dan
memasukkannya ke dalam Al Hijr."

"fJii Jf 
'"r* (jatuh tersungkur ke tanah). Dalam riwayat

zakariyabin Ishaq dari Amr'bin Dinar 
-seperti 

disebutkan pada bab
"Tidak Disukai relanjang" di bagian awal pembahasan tentang
shalar- disebutkan. ^Jt tt'hi-| ^si, t, 'd; 3 (Beliau melerakkon

koinnya di atas pundaknya, maka beliau jatuh pingsan).
t.o- o - -i -6\* -*r:.bj 

(kedua matanya melotot). Maksudnya, beliau SAW

melihat ke atas. Dalam riwayat Abdunazzaq dari Ibnu Juraij di bagian
awaf pembahasan tentang sirah Nabawiyah disebutkan, 

'r[ut 
O6i j

(Kemudian beliau sadar dan berkata).

,rttl €)i (perlihatkan kepadaku sarungku), yakni berikan

kepadaku. Dalam riwayat Abdurrazzaq disebutkan, 1yl €lrl.
(Sarungku... sarungku...) yakni mengulang-ulang kata sarung.

"1 
. tt, | - -

41, oJji (lalu melilitkan (mengikatk,n) ke badannya). Zakariya

bin Ishaq menambahkan, 6q-p u, ,;i €-'t ul (trtoko setelah itu beriau

tidak pernah tampak telanjang).

Hadits kedua di bab ini telah disebutkan oleh Imam Bukhari
melalui empat jalur periwayatan. Jalur pertama berasal dari Salim bin
Abdullah bin {lmar.
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rt €.i i r:";) i ar 'Lb li (btthwosunva Abtlultah hin

Muhummad bin Abu Bukar). yakni Abu Bakar Ash-Shiddiq. Dalam

riwayat Imam Muslim disebutkan, "Abu Bakar bin Abi Quhaf'ah".

sedangkan Abdullah yang dimaksud adalah saudara laki-laki Al

Qasim bin Muhammad.

'fr G yt * ')i 
lmengabarkan kepada Abdullah bin Umar)'

Secara zhahir Salim hadir dalam kejadian itu. maka ini termasuk

riu'ayatnya dari Abdullah bin Muhammad- Asumsi demikian

dinyatakan dengan tegas oleh Abu Uwais dari Ibnu Syihab, akan

tetapi ia melakukan kekeliruan ketika menyebutkan Abdurrahman bin

Muhammad.

Riwayat ini dikutip oleh Imam Ahmad. Ibrahim bin Thahman

mengeluarkan pendapat yang terkesan janggal, dimana dia

meriwayatkan dari Malik, dari Ibnu Syihab dari Urwah, dari Aisyah,

seperti dikutip oleh Ad-Daruquthni dalam kitab Ghara'ib Malik, tetapi

yang akurat adalah versi pertama. Riwayat serupa dinukil pula oleh

Ma'mar dari Ibnu Syihab, dari Salim secara ringkas. Imam Muslim

meriwayatkan melalui jalur Nafi' dari Abdullah bin Muhammad bin

Abu Bakar, dari Aisyah. Jalur ini telah mendukung riwayat Salim,

hanya saja terdapat tambahan matan, #t'F 
"i;:'l](Dan 

aku akan

menaJkahkan perbendaharaan Ka'bah). Tapi saya tidak melihat

tambahan lafazh demikian kecuali dari jalur ini. Kemudian

diriwayatkan melalui jalur lain yang dikutip oleh Abu Awanah

melalui jalur Al Qasim bin Muhammad dari Abdullah bin Az-zubair

dari Aisyah, sebagaimana yang akan diterangkan dalam bab "Kain

Penutup Ka'bah (Kiswah)".

&"j ( kaummu). y akni orang-orang Quraisy.

.a c

er;.t. :ry "* tl.*llt (mengurangi dasar-dasar [konstruksif

Ibrahim). Penjelasan mengenai hal ini akan diterangkan pada jalur

periwayatan berikutnya.
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,
6.ti 6 (uht tidak melihat), yakni aku menduga. Ini

riwayat Ma'mar. Di bagian akhir ditambahkan, ,fs1 ;r, u,iJr

eU.if ft 6Jt giAoHoh manu.sia thawaf di luar lingkungan

tfi, (niscuva aku aknn melukukannyu). yakni aku akan

mengenrbalikannya pada dasar-dasar konstruksi bangunan Ibrahim.

UU ".1 (jika benar). Ini bukan berarti Ibnu Umar meragukan

kejujuran Aisyah dalam menukil riwayat, tetapi dalam bahasa Arab
seringkali digunakan ungkapan yang menunjukkan keraguan dengan

maksud untuk mengakui atau meyakini.

adalah

oG l2

melainkan korena hal itu). Pemyataan serupa terdapat pula

Al Hiir

dalam

riwayat Abu Uwais.

'7')*,r (menyentuh). yakni menyentuh sudut Ka'bah: baik dengan

mencium ataupun menyentuh dengan tangan.
-4, 

)V- Uang berdeknran dengan Al Hijr). Al Hijr adalah

tempat yang telah dikenal, berbentuk setengah lingkaran dengan luas

sekitar 37 hasta. Adapun luas tempat ini yang dikeluarkan dari Ka'bah
akan dibahas berikutnya.

lEi' f Qentang rembok). Demikian yang dinukil oleh

kebanyakan perawi serta yang terdapat dalam Musnad Musaddad,

syaikh (guru)nya Imam Bukhari dalam riwayat ini. Sementara dalam

riwayat Al Mustamli disebutkan dengan lafazh"iidoar".

Al Khalil berkata, *Judr merupakan salah satu bentuk
pengucapan lafazh 'jidaar'." Adapun mereka yang membacanya

dengan lafazh "judur" sungguh telah melakukan kekeliruan, karena
yang dimaksud adalah Al Hijr. Pada riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi
dalam Musnad-nya dari Abu Al Ahwash (guru Musaddad dalam

riwayat ini) disebutkan dengan lafazh*Al Judr " atau "Al Hijr", yakni

disertai unsur keraguan. Dalam riwayat Abu Awanah melalui jalur
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Syaiban dari Asy'ats disebutkan dengan lafazh"ltiir", tanpa ada unsur

keraguan.

g. ,Jri ti +, ;rri lupakuh ia terntasuk bagian dari Buitullah'?

Bcliuu menjawab, "l'u."). Secara zhahir bahwa seluruh Hijr masuk

bagian Baitullah. Demikian pula asumsilafazh pada jalur periwayatan

kedua, :;' C 
';lJglt'yiibi gtu akan ntemasukkan tembok [Al Juttr]

ke clalam Buirullah). Pendapat demikian yang biasa difatwakan oleh

Ibnu Abbas. seperti diriwayatkan oleh Abdutrazzaq dari bapaknya,

dari Martsad bin Syurahbil. dia berkata: Aku mendengar Ibnu Abbas

berkata. "Jika aku mendapatkan kekuasaan atas Baitullah seperti yang

dimiliki oleh lbnu Az-Zubair. niscal'a aku akan memasukkan seluruh

Al Hijr ke dalam Baitullah. Mengapa ia masuk bagian yang dithawafi

kalau bukan karena ia termasuk Baitullah (Ka'bah)?"

Imam At-Tirmidzi dan An-Nasa'i meriwayatkan melalui.jalur

Alqamah dari ibunya, dari Aisyah, dia berkata, e'"tti oi 
'i 

*

6y g uu ;,:ut'4t ,*\1i'ty, *} * i,' .r,; l, lr-; 
'v\i ,4t

4t 4';;';|i $Kr f4.'i> \'?*;;',*'e 4t ,#' ,tfu.'p @ru

pernah ingin shalat di dctlam Baitullah, maka Rasulullah SAW

memegang tanganku dan memasukkanku ke dolam Al Hijr seraya

bersabda, "shalatlah di dalamnya, korena sesungguhnya ia adalah

bagian Baitullah. Akan tetapi kaummu telah mengurangi konstruksi

bangunannya ketika mereka memugor K7',bah, dimana mereka

me ngeluar kannya dari Baitullah. ").

Riwayat serupa dikutip pula oleh Abu Daud melalui jalur

Shafiyah binti Syaibah dari Aisyah. Begitu pula dalam riwayat Abu

Awanah melalui jalur Qatadah dari urwah, dari Aisyah, dan dalam

riwayat Imam Ahmad melalui jalur Sa'id bin Jubair dari Aisyah, yang

mana disebutkan padanya, 6 :J\tu rt+,t *i' (4 4'# Ji'dt')i qSl

F, t*Yl't :+q g ,S;i (Aisyah mengirim utusan kepada Svaibah

untuk membukakan Baitullah untuknya di malam hari, maka Syaibah
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herkntu, "Kumi tiduk pernah memhukanya tli malum hctri, buik padu

masa,luhil iyah moupttn lslam. ").

Semua riwayat yang telah dikemukakan terdahulu bersitat
mutlaq (tanpa batasan). Tapi telah dinukil sejumlah riwayat yang

bersifat muqayyad (memiliki batasan) dengan status yang lebih akurat
daripada riwayat sebelumnya, di antaranya riwayat Imam Muslim
melalui jalur Abu Quza'ah dari Al Harits bin Abdullah, dari Aisyah,

":-s-
1aaJt tt dJ J-jl u;> (HingSa aku menambahkan kepada Baitullah dari

Ai AUri i*r* Muslim meriwayatkan pula melalui jalur lain dari Al
Harits. dari Aisyah. |i t:;'; 6 *1" # €y.6'fi. 11 ,!.'4,i* LP

9';\i 
-^; U q-i wrl @pabila rampak bagi ktummu untuk memugor

Ka'bah sepeninggalku, maka marilah akan aku perlihatkan bagian
Ka'bch yctng telah mereka tinggalkan. Lalu beliau memperlihatkan
kepada Aisl'ah kira-kira sepanjang tujuh hasta).

Masih dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Sa'id bin Mina
dari Abdullah bin Az-Zubair, dari Aisyah, berkenaan dengan hadits

t1i :r . :ini, 1-;ri iL VA 'e W .tsi1 (Aku akan menambahkan Baitullah

,no^ hrrt, irr, Al Hir). Kemudian akan disebutkan pada bagian
akhir jalur periwayatan keempat perkataan Yazid bin Ruman (yakni
perawi hadits ini dari Urwah), bahwa ia telah memperlihatkan kepada

Jarir bin Hazim dan diperkirakan sekitar enam hasta.

Dalam riwayat Sufran bin Uyainah dalam kitabnya Al Jami'
dari Daud bin Syabur. dari Mujahid bahwa lbnu Az-Zubair menambah

bagian Baitullah sepanjang enam hasta di arah yang berhadapan

dengan Al Hijr. Dia meriwayatkan pula dari jalur Ubaidillah bin Abi
Yazid dari Ibnu Az-Zubair, "Enam hasta dan satu jengkal." Demikian
pula Imam Syaf i menyebutkan dari sejumlah ahli ilmu yang beliau
temui di kalangan Quraisy seperti dikutip oleh Al Baihaqi dalam kitab
Al Ma'rifah dari Imam Syaf i.

Semua riwayat ini sepakat bahwa luas Al Hijr yang termasuk

Baitullah adalah lebih dari enam hasta dan kurang dari tujuh hasta.
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Adapun riwayat Atha' yang disebutkan oleh Imam Muslirn dari

Aisyalr. dari Nabi SAW, disebutkan. L)iii;G 4t ,tti:, JriiLji
(ltiisc'aya aku akan memusukkan Al Hiir ke dalam Bailulluh sebanyak

lintu hasta) merupakan riwayat yang syudz. Sementara riwayat-
riwayat telah disebutkan lebih shahih, karena terdapat tambahan dari
para perawi yang lsiquh (terpercaya). Kemudian saya melihat sisi

pembenaran bagi riwayat Atha'. yakni apa yang disebutkan dalam

riwayat itu adalah selain ruang vang terdapat di antara sudut Ka'bah
dengan Al Hijr. Dengan demikian. dapat dipadukan dengan riwayat-

riu,ayat lainnya. Karena Al Hrjr yang masuk bagian Baitullah selain

ruang yang terdapat antara sudut Ka'bah dengan Al Hijr adalah empat

hasta lebih. Oleh sebab itu, dalam riu,ayat Al Fakihi dari hadits Abu
Amr bin Adi bin Al Hamra bahwa Nabi SAW bersabda kepada

Ais1.'ah dalam kisah ini, 1'tsi a.'ti g.Jt n (J C;i'ly (Niscaya aku

okan memasukkan At Hij; ke Baitutla:1, ,niu*trl, empot hasta).Yakni,
tanpa menyebutkan angka pecahannya. Sedangkan dalam riwayat
Atha' menggenapkan angka pecahan. Lalu seluruh riwayat yang ada

dipahami demikian, dan saya tidak melihat ulama yang berpendapat

seperti ini sebelumnya.

l'-'.t, o o .t'
anirJ' 0{., A'Ft (mereka kekurangan biaya), yakni biaya yang

berasal dari harta halal yang mereka keluarkan khusus untuk
pembangunan Ka'bah, sebagaimana ditandaskan oleh Al Azruqi dan

ulama lainnya. Hal ini diperjelas oleh keterangan yang disebutkan

oleh Ibnu Ishaq dalam kitab ls-Sirah dari Abdullah bin Abu Najih, ia
mengabarkan dari Abdullah bin Shafwan bin Umayah, bahwasanya

Abu Wahab bin Abid bin Imran bin Makhzum -dia adalah kakek

dari Ja'dah bin Hubairah bin Abi Wahab Al Makhzumi- berkata

kepada kaum Quraisy, 
'* .i ftti l1 ,i.ji..lr 11 5;S q ^ifj-l:i 1')

/6t q fi ltl^b"'ls 6) A 1') g. (Janganlah kalian menyumbangknn

dalam pembangunan Ka'bah sesuatu dari hasil usaha kalian kecuali
yang halal, .ianganlah kalian menyumbangkan upah pezina, hasil.iual-

28 - TATIIUL BAARI



bcli ribu, dun husil kezhuliman terhadap .salah scoronfa di untura
manusia\.

Sufyan bin Uyainah meriwayatkan dalam kitabnya Al .lunti' dari

Ubaidillah bin Abu Yazid, dari bapaknya, bahwasanya ia

menyaksikan Umar bin Khaththab mengirim utusan kepada seorang

syaikh di kalangan baniZahrah yang sempat terlibat dalam pemugaran

Ka'bah. Lalu Umar bertanya kepadanya mengenai hal itu, maka orang

itu berkata. 'F. ri'e o'*a -.a:!tt it;iu,+i- ft :9.U.;; u";Lt
,.t'is:rb :'fr ,)ut .ri*Jt .sl c*Jt (Sesungguhnya orang-orang Quruisy

menyuntbcrng unluk pemugaran Ka'bah clalam rangka mendekatkctn

diri kepada-!\}'u -yqlffii dengan mengeluarkan harta yang halul- lalu
mereka tidak ntctmpu. maka mereka meninggalkan sebagiun duri
Baitullah di Al Hijr". Umar berkata, " Engkau telah berkata benar. ").

| ",.r9[>rJ lugar mereka memasukkazl). Dalam riwayat Al Mustamli

disebutkan dengan lafazh, ftn (merekn memasukkan). Kemudian

Imam Muslim menambahkan dalam riwayatnya melalui jalur Al
Harits bin Abdullah dari Aisyah, Uitt;- W*s- Lf irri 'g rs1'Szlt ;tK
'te'.i'a:tlt-y""; "oi of r11 ,f ,*'j"(Maka apabila seseorang hendak

masuk Ka'bah, mereka memanggil orang itu lalu menaikkannl,a, dan

ketika hendak masuk mereka mendorongnya hingga terjatuh).

+W_ {dengan kejahiliyahan). Pada riwayat Al Kasymihani

disebutkan dengan lafazh. "Bil jahiliyah". Dalam pembahasan tentang

ilmu melalui jalur Al Aswad disebutkan. fry S-i (Masih dekat

dengan masa kekufuran). Sementara dalam riwayat Abu Awanah

melalui jalur Qatadah dari Urwah, dari Aisyah disebutkan, + d-b

):* tUotih dekat dengan masa kesyirikan).

"ets '# if Je:v gku khowatir hati mereka akan

mengingknri). Dalam riwayat Syaiban dari Asy'ats disebutkan dengan

lafazh. 'fi (men-iauh).
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jtzJr 'yi. "ot 
lt itn nku memusukkun lemhok). Demikian yang

tercantum di tempat ini, dan maknany'a adalah; aku khawatir atas

pengingkaran mereka terhadap sikapkr-r yang memasukkan Al Hiir ke

dalam Ka'bah.

Imam Muslim meriwayatkan.dari Sa'id bin Manshur. dari Abu

Al Ahwash dengan lafazh. Jrii ti b'pe ** * oi 5e'o 6tcu

khawalir hila hati mereka mengingkari. maka oku pun mengundurkan

untuk memasukkunnya).

Pada jalur periwayatan kedua disebutkan , z:;6 ';2 Qturi Aisyah).

Demikian yang diriwayatkan oleh Imam Musiim melalui jalur Abu
Muawiyah, An-Nasa'i melalui jalur Abdah bin Sulaiman. Abu
Awanah melalui jalur Ali bin Mishar, dan Ahmad melalui jalur
Abdullah bin Numair, semuanya dari Hisyam. Namun, riwayat

mereka diselisihi oleh Al Qasim bin Ma'an yang meriwayatkan dari
Hisyam, dari bapaknya, dari saudara laki-lakinya (Abdullah bin Az-
Zubair), dari Aisyah seperti diriwayatkan oleh Abu Awanah. Akan

tetapi riwayat mayoritas lebih berdasar.

(U ,+, t;b go|ort "khalf" bermctkna pintu). Penafsiran ini" 9_-

adalah perkataan Hisyam. seperti dijelaskan oleh Abu Awanah dalam

riwayatnya melalui jalur Ali bin Mishar dari Hisyam. Ia berkata. "Al
Khal.f adalah pintu." Riwayat yang dinukil melalui jalur Abu

Muawiyah telah disebutkan dengan sanad yang maushul oleh Imam

Muslim dan An-Nasa'i. Namun pada riwayat keduanya tidak
ditemukan penafsiran tersebut. Ibnu Khuzaimah meriwayatkan dari

Abu Kuraib. dari Abu Usamah. seraya menyisipkan penafsiran dengan

lafazh. ti, q ',*;': (dan aku membuatkan "khal.f" untuknya

[Ka'bahfl. yakni pintu lain dari arah belakang yang berhadapan

dengan pintu depan.

y';; ,b l;& h' ,t3 ;:j, ir 
',F 

qJ)t ,).i (tutah yang

mendorong lbnu Az-Zubair untuk meruntuhkan Ka'bah). Wahb bin
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.f arir menambahkan dalam riwayatnya, aiqj (Dan membungunnyu

kembuli).

4li z;j;is at:r, 
'Jt 'o6s 'a.s ,y- /.'Jt ;ir '-1c1] (aktt

menyaksiktn lbnu Az-Zubair ketika meruntuhkan Ka'boh dan
memhangunnya kemhali -hingga perkataannya- sama seperti punuk
unla). Demikian Yazid bin Ruman menyebutkannya dengan ringkas.
Imam Muslim dan selainnya menyebutkan riwayat yang serupa

disertai keterangan yang sangat jelas. Imam Muslim meriw'a.vatkan

melalui jalur Atha' bin Abi Rabah, dia berkata, 4j- ,y:4r O';Lt r1S

oti; v oli V odliprlJr .1ii 
^? 

* {-16 i lxeti:tca Baituilah terbakar

pada zaman Yazid bin Muawiyah, saat dirrrrng oleh penduduk Syum,

terjadilah apa yang telah terjadi). Kemudian dalam riwayat Al Fakihi
melalui jalur Abu Uwais dari Yazid bin Ruman dan selainnya

disebutkan, 'ee5Jt 
?t 6h:Au, 6yrj a:idr prSr ,yi O?i rli ri6

(Mereka berkata ketika penduduk Syam membokar Ka'bah serta
melemparinya dengan ketapel, maka Ka'bah mengalami rusak berat).

Dalam riwayat Ibnu Sa'ad dalam kitab Ath-Thabaqat melalui
jalur Abu Al Harits bin Zam'ah, dia berkata, 4- f U'#'Sn'rt.

n-s6, j.i-i-'o"i Fui (i "-st; i i"j-,F',y ;3t'i #6_ori.sir ,].:i' :''t'f uC 4' fgu, if i.';,6 |56'$: $i ? C ;.,' y..., e
W Wi Jt rixlf qA;'nj,6 -'!'F €t- W LKlr rlf .U4i qi$r
.-.-?. ,, ^,, t.'^t

Lii+.:AJr o1h-' U "LiJt qF itli gushain bin Numair -yakni
pemimpin yang memerangi lbnu Az-Zubair dari pihak Yazid bin
Muawiyah- berangkat ketika sampai kepadanya berita kematian
Yazid bin Muowiyah pada bulan Rabi'ul Akhir tahun 64 H. Dia
berkata pula, "Maka lbnu Az-Zubair memerintahkan untuk memotong
pohon-pohon kurma di sekitar Ka'bah, lalu Ks'bah diruntuhkan.
Ternyata Ka'bah bergerak runtuh, dimulai dengan goncangan dari
atas hingga ke bawah. Padanyo terdapat seperti kantong-kantong
wanita berupa bekas lemparan batu ketapel. ").
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Sementara dalam riwayat Al Irakihi melaluijalur Utsrnan bin Sai

disebutkan . iu ob p*rr J.ti 'Ca J';i / i St ,F i: A fi Oy

iu;-l',p 4' e oi & e.t',p ?? :'i y3' e't,*,t
ii)ti, '.iL*i o)b '& -*tt ot ;; 41, lt '.iia') ,itsti '63i ltetah

sumpai kepu:elaku ketika porukun ,qt ruushoin bin Numafr dalang,

maka sebagian penduduk Syam membakar pintu bani.lamh. Di masjid

sual ilu lerdapat sebuah kemah, api menjalar hingga sampai ke

Builullah, maka kedua pihak yong berperung menduga bahv,a mereka

akun hinu,vo. Bangunun Ka'bah meniudi rapuh hinggu seekor burung

hinggap di .vana, lalu batu-batunyo akan berjutuhan).

Dalam riwayat Abdurrazzaq dari bapaknya. dari Martsad bin

Syurahbil, bahwa ia menghadiri peristiwa itu, dia berkata. a:(ir ;-S
?! e aIAr ilr i.t tP ,ilJt i, V+ ,,:,te p*Jr J-ti i", U'53u
eW ,'pt ;JG ,rtr ,,t-c (ii ,priJr fi * *.'F-'u1 Ui. n-pr ,6r
z,|Stt tXo'bah telah rapuh akibat dibctkar oleh pencluduk Syam. Ia

melanjutkan, "Maka lbnu Az-Zubair meruntuhkannya lulu

ntembiarkannyct demikian hingga tiba musim haji dan manusio lelah

berdatangan. Tujuannya adalah memobilisasi kekuqtan untuk

menyerang penduduk Syam. Ketika manusiq telah berkumpul, dia

berkata, 'Berikanlah pendapat kalian kepadaku tentang Ka'bah'.").

Ibnu Sa'ad meriwayatkan melalui jalur Ibnu Abu Mulaikah, dia

berkata. "lbnu Az-Zubair tidak merenovasi Ka'bah hingga manusia

menunaikan haji pada tahun 64 H. Kemudian ia merenovasinya pada

tahun 65 H."

Selanjutnya diriwayatkan dari Al Waqidi bahwa ia menolak

pendapat tersebut seraya berkata, "Riwayat paling akurat menurut

pendapat saya adalah Ibnu Az-Zubair memulai renovasi terhadap

Ka'bah 70hari setelah pasukan penyerang ditarik mundur.

Al Azruqi memastikan bahwa peristiwa itu terjadi pada

pertengahan bulan Jumadil Akhir tahun 64 H. saya (lbnu Hajar)
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katakan. kedua versi riwayat itu mungkin dikompromikan bahwa

pemugaran Ka'bah dimulai pada masa tersebut dan terus berlangsung

hingga musim haji agar dilihat oleh orang-orang dari berbagai belahan

bumi sehingga mereka mengecam tindakan bani Umayah. Faktor yang

memperkuat pendapat ini adalah bahwa dalam kitab tarikh (sejarah),

karya Al Musabbahi dikatakan bahwa pemugaran Ka'bah selesai pada

tahun 65 H. dan Al Muhibb Ath-Thabari menambahkan bahwa
pekerjaan itu selesai pada bulan Rajab.

Apabila upaya untuk mengompromikan riwayat-riwayat yang

ada seperti yang kami kemukakan tidak dapat diterima, maka

keterangan yang terdapat dalam kitab Shahih Bukhuri lebih
dikedepankan daripada yang lainnya.

Imam Muslim menyebutkan dalam riwayat Atha', isyarat dari
Ibnu Abbas kepada lbr;u, Az-Zubair agar tidak melakukan pemugaran.

Lalu disebutkan perkataan Ibnu Az-Zlbair. "seandainya rumah salah

seorang di antara kalian terbakar, niscaya ia akan membangun dan

memperbaharuinya." Di samping itu, Ibnu Az-Zubair telah melakukan
istikharah (meminta keputusan dari Allah) sebanyak tiga kali,
kemudian tekadnya menjadi mantap untuk membongkar Ka'bah.
Maka, orang-orang merasa segan melakukannya hingga seorang laki-
laki naik ke atasnya dan menjatuhkan satu batu. Ketika manusia

melihat orang itu tidak mengalami apa-apa, maka mereka pun ikut
membongkar dinding Ka'bah. Kemudian Ibnu Az-Zubair
menancapkan beberapa tiang dan membuatkan penutup untuk
menutupi Ka'bah hingga bangunannya menjadi tinggi.

Ibnu Uyainah berkata dalam kitabnya Al Jami'dari Daud bin
Sabur dari Mujahid, dia berkata, "Kami keluar ke Mina dan tinggal di
sana selama tiga hari menunggu turunnya adzab, dan Ibnu Az-Zubair
menaiki dinding Ka'bah lalu membongkamya sendiri.'"

Dalam riwayat Abu Uwais disebutkan, "Kemudian dia

memisahkan apa-apa yang masih dapat dipakai untuk membangun

Ka'bah kembali. sedangkan bahan yang sudah tidak dapat dipakai
ditimbun di bawah Ka'bah. Lalu mereka menelusuri dasar-dasar
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konstruksi bangunan Ibrahint di sckitar Al Ililr, tetapi tidak ditemukan

petunjuk apapLln. Akan tetapi, setelah itu mereka menemukannya'

lbnu Az-Zubair turun lalu menyingkapkan kepada mereka dasar-dasar

bangunan Ibrahim yang terdiri dari batu seperti punuk unta. Orang-

orang menggerakkan batu itu. maka bergeraklah seluruh dasar-dasar

Baitullah. dan mereka melihat batu-batu itu saling berkaitan satu sama

lain. Akhirnya, mereka memuji Allah SWT dan bertakbir. Kemudian

Ibnu Az-Zlbair menghadirkan orang-orang lalu memerintahkan

pemuka-pemuka mereka untuk turun dan menyaksikan apa yang ia

saksikan. Para tokoh tersebut melihat suatu bangunan yang saling

menempel, maka Ibnu Az-Zubair menjadikan mereka sebagai saksi'"

Dalam riwayat Atha' disebutkan. "Panjang Ka'bah adalah 18

hasta lalu Ibnu Umar menambahkan l0 hasta." Bahkan disebutkan

melalui jalur lain bahwa panjang Ka'bah adalah 20 hasta. Ada

kemungkinan perawi yang menukil lafazh ini menggenapkan l8 hasta

menjadi 20 hasta.

Lalu Al Azruqi memastikan bahwa tambahan yang dilakukan

oleh Ibnu Az-Zubair adalah sepanjang t hasta, maka ada

kemungkinan riwayat Atha' juga menggenapkannya menjadi 10 hasta.

Abdurrazzaq meriwayatkan melalui jalur Ibnu Sabith dan Zaid,

"sesungguhnya mereka membuka dasar-dasar Ka'bah yang dibangun

Ibrahim dan mereka mendapatkan batu-batuan seperti punuk unta,

dimana satu sama lain saling menempel."

Dalam riwayat Al Fakihi melalui jalur dari Atha'. dia berkata,

"Akn ada bersama orang-orang yang dipercaya untuk menggalinya,

lalu kami menggali sedalam satu setengah tinggi orang dan mendapati

batu-batuan yang saiing menempel. Mereka memukulinya, maka

bergoncang seluruh dasar Baitullah, manusia pun bertakbir karenanya.

Kemudian bangunan Ka'bah didirikan di atas dasar tersebut."

Sementara dalam riwayat Martsad bin Abdurrazzaq disebutkan,

"Mereka menemukan fondasi yang terbuat dari batu-batuan yang

saling menempel satu sama lain. Fondasi tersebut dibiarkan seperti itu
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selama 8 hari untuk disaksikan oleh manusia. Aku melihat fondasi itu
seperti punuk unta. Permukaan satu batu ditutupi oleh dua batu lain.
Aku melihat seseorang mengambil martil lalu memukuli salah satu
bagiannya. maka bergoncanglah bagian yang lain."

Imam Muslim berkata dalam riwayat Atha', ..lbnu Az-Zubair
membuatkan dua pintu untuk Ka'bah, salah satunya digunakan untuk
masuk sedang yang lainnya untuk keluar.,,

Sedangkan dalam riwayat Al Aswad yang tercantum pada
pembahasan tentang ilmu disebutkan, "Maka hal itu dilakukan oleh
Abdul lah bin Az-Zubair ."

Dalarn riwayat Ismail bin Ja'far yang dikutip oleh Ar Ismaili
disebutkan. "Ibnu Az-zubair meruntuhkannya dan membuat dua pintu
yang menempel dengan tanah".

At-Tirrnidzi meriwayatkan yang serupa melalui jalur Syu'bah
dari Abu Ishaq. Dalam riwayat Al Fakihi melalui jalur Abu uwais dari
Musa bin Maisarah disebutkan, "sesungguhnya ia masuk ke dalam
Ka'bah setelah dipugar oleh Ibnu Az-zubair, dan orang-orang tidak
lagi berdesakan di dalamnya, karena mereka masuk dari satu pintu dan
keluar dari pintu yang lain."

Catatan

Imam Bukhari tidak menyebutkan kisah renovasi Ka'bah yang
dilakukan oleh Al Hajjaj setelah rbnu Az-zubair. Masalah itu telah
disebutkan oleh Imam Muslim dalam riwayat Atha', dia berkata,
"Ketika rbnu Az-zubair terbunuh, maka Al Hajjaj menulis surat
kepada Abdul Malik bin Marwan mengabarkannya bahwa Ibnu Az-
zubair telah membangun konstruksi Ka'bah atas usul penduduk
Makkah. Maka Abdul Malik menulis surat kepadanya, 'Kita tidak
memiliki sangkut paut sedikitpun dengan kekotoran yang dilakukan
oleh Ibnu Az-zubair. Adapun tinggi bangunan yang dia tambahkan,
maka biarkanlah seperti itu, sedangkan bagian Al Hijr yang ia
masukkan ke Ka'bah supaya dikembalikan seperti semula dan

rATIil'L BAARI _ 35



tutuplah pintu yang telah dia buat'. Al Hajjai merombak Ka'bah dan

mengembalikan kepada bangunan sebelum dipugar oleh Ibnu Az-

Zubair."

Al Fakihi meriwayatkan melalui jalur Abu Uwais dari }-lisyam

bin tJrwah, "Maka dengan segera -at Haijaj- meruntuhkan Ka'bah

dan membangun sudutnya yang berada di arah Al H,j., serta

meninggikan pintunya lalu menutup pintu yang berada di arah barat."

Abu Uwais berkata, "sejumlah ulama mengabarkan kepadaku

bahwa Abdul Malik menyesali sikapnya yang telah memberi izin

kepada Al Hajjaj untuk meruntuhkan Ka'bah. dan dia melaknat Al
Hajjaj."

Dalam riwayat Ibnu Uyainah dari Daud bin Sabur dari Mujahid

disebutkan, "Dia mengembalikan bagian Al Hrj. yang tadinya

dimasukkan oleh lbnu Az-Zubair ke dalam Ka'bah."

Mujahid berkata. Abdul Malik berkata, 'Kami sangat

menginginkan seandainya membiarkan Abu Khubaib atas pemugaran

yang ia lakukan terhadap Ka'bah'." Kisah penyesalan Abdul Malik

atas perbuatannya itu telah diriwayatkan pula oleh Imam Muslim

melalui jalur lain. Pada riwayat Imam Muslim melalui jalur Al Walid

bin Atha' disebutkan. bahwa Al Harits bin Abdullah bin Abi Rabi'ah

menemui Abdul Malik pada masa pemerintahannya. Abdul Malik

berkata. "Aku menduga bahwa Abu Khubaib -yakni Ibnu Az-Zubair-

tidak pernah mendengar dari Aisyah riwayat seperti yang ia katakan."

Maka Al Harits bin Abdullah berkata. "Bahkan ia benar, aku telah

mendengar riwayat itu dari Aisyah."

Abdurrazzaq menambahkan dalam riwayatnya dari Ibnu Juraij,

"Al Harits adalah seorang yang diakui kejujurannya dan tidak dikenal

sebagai pendusta."

Abdul Malik berkata, "Apakah engkau mendengar Aisyah

mengatakan hal itu?" Al Harits menjawab. "Benar." Abdul Malik

mengetukkan tongkatnya beberapa saat lalu berkata, "Aku sangat

ingin membiarkannya atas perbuatannya itu."
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-felah 
diriwayatkan pula melaluijalur Abu eaza'ah. dia berkata.

"Ketika Abdul Malik thawaf di Baituilah, tiba-tiba dia berkata.
'Semoga Allah membinasakan Ibnu Az-zubair yang telah berdusta
atas nama Urnmul Mukminin (lalu ia menyebutkan hadits Aisyah),.
Maka Al Harits berkata kepadanya, 'Janganlah berkata demikian.
wahai Amirul mukminin, sesungguhnya aku terah mendengar ummul
mukminin menceritakan hal itu'. Abdul Malik berkata, ,Seandainl,a

aku mendengar sebelum merombaknya. niscaya aku akan
membi arkannya sebagaimana konstruksi lbnu Az-Zubair, .,,

Semua riwayat yang saya kumpulkan sehubungan dengan kisah
ini sepakat menyatakan bahwa rbnu Az-zubair membuat pintu Ka'bah
rata dengan tanah. konsekuensinya pintu yang ia tambahkan juga rata
dengan tanah. Al Azruqi menyebutkan bahwa perombakan ),ang
dilakukan oleh Al Hajjaj mencakup; tembok di arah Al Hijr. pintu
mati yang terdapat di arah barat pada bagian kanan sisi Ka,bah arah
Yaman, serta apa yang terdapat di bawah pintu setinggi empat hasta
satu jengkal. Ini sesuai dengan riwayat-riwayat yang telah disebutkan.
Akan tetapi vang kita saksikan saat ini di belakang Ka'bah terdapat
pintu mati yang berhadapan dengan pintu utama, dan tinggin,va sama
dengan tinggi pintu utama. Artinya, pintu yang dibuat pada masa Ibnu
Az-Zubair tidak rata dengan tanah. Namun ada kemungkinan pintu
yang dibuat oleh rbnu Az-zubair rata dengan tanah seperti yang
ditegaskan dalam berbagai riwayat, akan tetapi pintu itu diubah oleh
Al Hajjaj saat perombakan Ka'bah dan dibuatnya menjadi tinggi. Lalu
ia meninggikan pula pintu yang berhadapan dengan pintu utama,
namum kemudian timbul dalam pikirannya untuk menutup pintu yang
ditambahkan oleh lbnu Az-Zubair. Akan tetapi saya tidak menemukan
seorang pun yang menukil keterangan seperti ini.

Al Fakihi menyebutkan dalam kitab Akhbar Makkah
bahwasanya ia pernah menyaksikan pintu yang ditutup mati itu dari
dalam Ka'bah pada tahun 263 H, dimana posisinya berhadapan
langsung dengan pintu utama Ka'bah, dan ukuran keduanya sama baik
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tinggi maupun lebarnya. Pada bagian atasnya terdapat tiga pengait,

sama seperti yang terdapat pada pintu utanta.

i ,1i6'unl \i {;5i {- (cnum hastct utuu separlinya). Keterangan

serupa telah dinukil iangsung dari Nabi SAW seperti pada jalur

periwayatan kedua hadits Aisyah, yang merupakan riwayat paling

kuat. Adapun riwayat-riwayat yang berbeda dengannya mungkin

dipahami seperti ini. Sementara perbedaan versi pada riwayat di atas

rnasih dapat dikompromikan. Oleh sebab itu. yang harus dilakukan

adalah memahami riwayat yang bersifal mutlaq (tanpa batasan) di

barvah konteks riwayat muqayyad (merniliki batasan) sebagaimana

dasar pemikiran madzhab kedua ulama itu.

Hal ini didukung oleh kenyataan. baik hadits yang bersifat

ntutlaq maupun muqayyctd, semuan)'a menyebutkan tentang satu

sebab; yaitu kaum Quraisy telah mengurangi dasar konstruksi Ka'bah
yang dibangun Nabi Ibrahim olaihissalcurr. Kemudian Ibnu Az-Zubair

mengembalikannya sebagaimana yang dibangun Ibrahim AS. lalu Al
Hajjaj mengembalikannya sebagaimana yang dibangun oleh orang-

orang Quraisy. Bahkan tidak dinukil satu keterangan pun bahwa

seluruh Al Hijr masuk dalam bagian Ka'bah yang dibangun oleh Nabi

Ibrahim.

Al Muhibb Ath-Thabari berkata dalam kitabnya Syarh At-

Tanbih, "Pendapat yang paling benar adalah bahwa Al Hijr yang

masuk dalam bagian Ka'bah sepanjang tujuh hasta, sedangkan

riwayat-riwayat yang menyebutkan secara mutlak bahwa seluruh Al
Hijr masuk bagian Ka'bah harus dipahamt di bawah konteks riwayat

yang muqayyad." Hanya saja Imam An-Nawawi mengeluarkan

pendapat seperti di atas untuk mendukung pendapatnya yang

mengatakan bahwa seluruh Al Hijr masuk bagian Ka'bah. Adapun

landasan An-Nawawi dalam masalah itu adalah pernyataan tekstual

Imam Syaf i yang mewajibkan thawaf di luar Al Hijr, dan Ibnu Abdul

Barr justeru menukil kesepakatan mengenai hal itu. Lalu para ulama

selainnya menyebutkan bahwa tidak dikenal dalam hadits-hadits

mar.fu' dan tidak pula dinukil dari seorang sahabat serta generasi
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sesudah mereka bahwa dia thawaf di dalam Al Hiir. Konsekuensi dari
kenyataan ini adalah bahwa seluruh Al l-lijr termasuk bagian Ka'bah.
Tapi pendapat ini mendapat kritik bahwa tidak ada konsekuensi antara

keharusan thawaf di luar Al Hijr dengan keberadaan seluruh Al Hijr
termasuk bagian Ka'bah.

Imam Asy-Syaf i menyebutkan secara tekstual seperti dikutip
oleh Al Baihaqi dalam kitab Al Ma'rifah bahwa Al Hijr yang masuk

bagian Ka'bah kurang lebih 6 hasta, hal itu dia nukil dari sejumlah

ahli ilmu di kalangan kaum Quraisy. Atas dasar ini, barangkali
pendapat yang mewajibkan thawaf di luar Al Hijr lianya untuk
berhati-hati. Adapun praktik yang berlaku tidak dapat dijadikan
landasan untuk mewajibkan sesuatu. Barangkali Nabi SAW dan
generasi sesudahnya thawaf di luar Al Hijr supaya tidak menyulitkan
diri dengan menaiki dinding Al Hijr, khususnya kaum laki-laki dan
wanita yang thawaf bersamaan, sehingga dikhawatirkan aurat kaum
wanita akan terbuka. Seakan-akan mereka bermaksud untuk
menghindari dampak negatif ini.

Adapun riwayat yang dinukil oleh Al Muhallab dari Ibnu Abi
Zaid yang menyatakan bahwa tembok Al Hijr belum dibangun pada

zaman Nabi SAW dan Abu Bakar, hingga kemudian Umar
membangun dan meluaskannya untuk menghilangkan keraguan.

sedangkan thawaf sebelum itu dilakukan di sekitar Ka'bah, perlu
dicermati lebih lanjut. Al Muhallab telah mengisyaratkan bahwa
landasan beliau dalam hal itu adalah keterangan yang akan disebutkan
pada bab "Bangunan Ka'bah" di bagian awal pembahasan tentang

sirahNabawiyah, dengan lafazh, 
'J'f o'fu-t;t ,\:e 4t'J'r'*- l

i.\t jt eq a'4 ;r;i Ge 'd? e'-& ,ts ,F 4t (Betum arta

tembok di sekitar Ka'bah, mereka bictsa melakukan shalat di sekitar
Ka'bah hingga pada masa Umar dimana dia membangun tembok
pendek di sekitar Ka'bah, dan tembok itu dibangun kembali oleh lhnu
Az-Zubair).
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t(iwayat ini bcrhubungan dcngan tenrbok masjid. bukan tenrbok

Al IIijr. Dari sinilah awal kekeliruan orang yang berpendapat seperti

yang dikemukakan oleh Al Muhallab. Adapun Al Hi.ir telah ada pada

rrrasa Nabi SAW. seperti ditegaskan dalam sejumlah hadits shuhih.

Untuk itu, hukum yang menyatakan rusaknya thaw.af di dalam Al flijr
dengan meninggalkan jarak sejauh tujuh hasta perlu dikaji kembali'

Bahkan sejumlah ulama madzhab Syafi'i telah mengatakan sah,

seperti Imam Al Haramain: begitu juga dari ulama madzhab Maliki,

seperti Abu Al Hasan Al-Lakhmi. Al Azruqi menyebutkan antara

mi:ub (talang saluran air) dengan akhir Al Hijr sepanjanglT 1/3 hasta,

termasuk dinding Al Hilr setebal 2 1/3 hasta. Sebenarnya Al Hijr

sendiri adalah l5 hasta. Atas dasar ini n-raka setengah Al Hijr bukan

termasuk Baitullah. dan thawaf yang dilakukan padanya tidak batal.

Sedangkan perkataan Al Muhallab. "Sesungguhnya tanah yang

terhampar tidaklah dinamakan bait (rumah), bahkan bait adalah

bangunan. Sebab apabila seseorang bersumpah tidak masuk rumah

lalu rumah itu roboh dan orang itu memasukinya. maka ia tidak

dianggap melanggar sumpah", merupakan pernyataan yang kurang

jelas, karena apa yang disyariatkan pada thawaf adalah apa yang

disyariatkan kepada Nabi SAW menurut kesepakatan ulama. Oleh

karena itu, hendaknya thawaf dilakukan seperti yang dilakukan Nabi

dan kewajiban ini tidak terhapus dengan runtuhnya Baitullah, sebab

ibadah yang masih mampu dilakukan tidak dinyatakan gugur karena

adanya ibadah yang tidak dapat dilakukan. Kehormatan Baitullah

tetap eksis meski temboknya telah runtuh.

Pendapat yang kami kemukakan diperkuat bahwa apabila suatu

masjid runtuh lalu batu-batunya dipindahkan ke tempat lain. maka

kehormatan masjid tetap ada pada tempat dimana ia berada, tidak

demikian halnya dengan batu-batuan yang dipindahkan ke masjid

yang lain. Maka, tempat dalam hal ini manjadi dasar atau pondasi

tembok yang dibangun di atasnya, bukan sebaliknya. Pernyataan

seperti ni telah disinyalir oleh Ibnu Al Manayyar.
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J.

4.

5.

6.

7.

Pelaiaran yanq dapat diambil:

Pada hadits tentang pembangunan Ka'bah terdapal sejumlah

pelajaran berharga selain yang telah disebutkan, di antaranya:

l. .ludul hadits ini telah disebutkan oleh Imam Bukhari dalam

pembahasan tentang ilmu, yakni bolehnya meninggalkan

perbuatan sunah jika dikhawatirkan tidak dipahami oleh

manusia.

Hendaknya imam (pemimpin) menjauhi perkara yang dengan

cepat diingkari oleh manusia, serta menjauhi hal-hal yang dapat

melahirkan kemudharatan bagi mereka dalam agama maupun

kehidupan dunia, dan bolehnya menyenangkan hati mereka

selama tidak menyebabkan ditinggalkannya perkara wajib.

Mendahulukan yang lebih utama daripada yang utama dalam

menghindari kerusakan dan meraih kemaslahatan.

Apabila kerusakan dan maslahat saling berbenturan, maka yang

lebih didahulukan adalah upaya untuk menghindari kerusakan.

Apabila tidak lagi dikhawatirkan akan terjadinya kerusakan,

maka yang harus dilakukan adalah sisi kemaslahatannya.

Seorang suami boleh berbicara dengan istrinya tentang urusan

masyarakat umum.

Antusias sahabat untuk melakukan perintah-perintah Nabi SAW.

9atatan

Ibnu Abdul Barr dan lainnya meriwayatkan dari Ar-Rasyid, Al
Mahdi atau Al Manshur, bahwa ia ingin mengembalikan Ka'bah
sebagaimana pada masa Ibnu Az-Zubair. Maka, Malik meminta

kepadanya dengan sungguh-sungguh (agar tidak melakukannya)

seraya berkata, "Aku khawatir bila Ka'bah menjadi permainan para

raja." Maka, raja tersebut mengurungkan niatnya.
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saya (lbnu Hajar) katakan. ini pula yang menjadi kekhawatiran

Abdullah bin Abbas RA ketika mengisyaratkan kepada Ibnu Az-

T.ubair saat akan membongkar Ka'bah dan memperbaharui

bangunannya, supaya tidak membuang sesuatu yang masuk bagian

Ka'bah dan tidak pula melakukan tambahan ataupun pengurangan.

Dia berkata. "Aku khawatir bila datang sesudahnya penguasa yang

mengubah apa yang engkau lakukan".

Riwayat ini dikutip oleh Al Fakihi melalui jalur Atha' dari Ibnu

Abbas. Lalu Al Azruqi meriwayatkan bahwa Sulaiman bin Abdul

Malik bermaksud mengubah apa yang dilakukan oleh Al Hajjaj, tetapi

dia mengurungkan niatnya setelah menyadari bahwa Al Hajjaj

melakukan perbuatan itu atas perintah bapaknya. Abdul Malik.

Aku tidak menemukan dalam kitab-kitab sejarah adanya seorang

khalifah maupun penguasa yang melakukan perubahan terhadap

Ka'bah setelah dibangun oleh Al Hajjaj hingga saat ini, kecuali

perubahan pada mizab (talang saluran air), pintu serta daun pintu.

Begitu pula dengan beberapa kali perbaikan dinding, atap serta tangga

tuntuk naik ke atap. Kemudian Ka'bah diperbarui dengan

menggunakan marner. Al Azruqi menyebutkan, "Orang yang pertama

kali menggunakan marmer untuk Ka'bah adalah Al Walid bin Abdul

Malik". Kemudian terjadi perbaikan pada dindingnya di arah Yaman

(rukun yamani) beberapa bulan pada tahun 270 H, tahun 542 H, tahun

619 H, tahun 680 H, dan tahun 814 H. Berita-berita telah datang silih

berganti pada saat ini, yakni tahun 822H, bahwa sisi Ka'bah di arah

mizab perlu diperbaiki. Masalah ini mendapat perhatian serius dari

penguasa. Kemudian aku menunaikan haji pada tahun 824 H dan aku

perhatikan tempat yang perlu diperbaiki. namun aku tidak menemukan

kerusakan yang berarti. Terjadi pula perbaikan dinding yang retak

sekitar tahun 825 H hingga akhirnya diadakan renovasi total pada

tahun 827 H. dan dibuat atap baru yang dilapisi marmer. Pada tahun

843 H, apabila hujan turun, maka airnya masuk ke dalam Ka'bah'

Akhirnya, pikiran picik sang raja menuntunnya untuk merenovasi atap

Ka'bah sekali lagi serta menutup lubang pada atap yang menjadi
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tcmpat masuknya cahaya ke dalam Ka'bah. Akibatnya, Ka'bah telah
diremehkan, bahkan para pekerja naik-turun Ka'bah tanpa adab.
Melihat kejadian itu. orang-orang yang tinggal di sekitar Ka'bah
merasa cemburu dan mereka menulis surat ke Kairo guna
mengadukan apa yang terjadi. Berita tersebut sampai kepada Sultan
Azh-zhahir, maka dia mengingkari telah mengeluarkan perintah
seperti itu. Kemudian dia menyiapkan sebagian tentara untuk meneliti
kejadian yang sebenarnya. Namun sebagian orang yang tinggal di
sekitar Ka'bah justeru memihak para bawahan raja, sementara sisanya
tidak lama turut bergabung dengan mereka. Akhirnya, mereka menulis
bahwa bawahan raja tidak pernah melakukan sesuatu melainkan atas
persetujuan mayoritas mereka. dan tidak ada tindakan yang dia ambil
melainkan untuk kemaslahatan (kebaikan). Berita ini meredam
kemarahan Sultan dan dia menganggap persoaran ini terah selesai.

Telah diriu'ayatkan dari Ayyasy bin Abi Rabi'ah Al Makhzumi
dari Nabi SAw, -ildr ,*- i";ir oi;" r\Lbb 6 ;,tj', I a;!i ..u .lt
fjrU U.s fr;; s$ ,r&'g &esungguhnya umat fni senanrias,

berada dalum kebaikan selamct mereka mengagungkan kehormatan
ini -yakni Ka'bah- dengan pengagungan yang sebenarnya. Apabila
mereka telah melalaikan hal itu, niscaya akan binasa). Riwayat ini
dikutip oleh Imam Ahmad, Ibnu Majah dan umar bin Abi Syaibah
dalam pembahasan tentang Makkah dengan sanad yang hasan.

Satu hal yang cukup menakjubkan. Belum ada suatu kondisi
yang mengharuskan merenovasi Ka'bah secara total kecuali apa yang
telah dilakukan oleh Al Hajjaj, baik dinding yang ia bangun di arah
Syam maupun tangga yang ia buat untuk naik ke atap ataupun ke
dasar pintu. Adapun selain itu, sesungguhnya hanya bersifat
penambahan semata seperti melapisi dengan marmer atau
memperindah pintu dan talang saluran air. Demikian pula apa yang
diriwayatkan Al Fakihi dari Al Hasan bin Makram. dari Abdullah bin
Bakar As-sahmi. dari bapaknya, "Aku pemah tinggar di Makkah, lalu
salah satu tiang Ka'bah mengalami kerusakan, maka tiang itu diganti
dengan tiang baru, tapi ternyata tiang yang baru rebih panjang dari
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ukuran seharusnya. Saat itu prcnlclang malam sedangkan Ka'bah tidak

dibuka pacla malam hari, akhirnya mereka meninggalkannya untuk

kembali keesokan harinya guna melllperbaiki tiang tersebut. Keesokan

harinya mereka kembali dan mendapati tiang itu lebih pendek dari

anak panah ." Sctnad riwayat ini cukup berdasar, dan para perawinya

tergolong lsiqah (terpercaya). Bakar adalah Ibnu Hubaib, salah

seorang senior generasi setelah tabi'in. Sepertinya kisah itu terjadi

pada awal berdirinya daulah Abbasiyah. dan tiang yang dimaksud

terbuat dari kayu.

43. Keutamaan Tanah Haram

,gir aiijr :* a)'tli";;i b"ti rID 
' 
ia !?t

:i'f ,"b n";'s.t&*r^".1,.i' 'J,t;i'o| 'o"yi'3 r';,t,

- cti o ;"' o,. 
'

J uJr .,/ ujt ,./ JS crGo l\ # u\ t3'?

(:31ta

Firman Allah Ta'ala. "Aku hanya diperintahkan untuk

menyembah Tuhan negeri ini (Makkah) yctng telah menjadikannya

suci clan kepunyaan-Nyalah segala sesuatu, dan aku diperintahkan

supaya aku termasuk orang-orang yqng berserah dirl." (Qs. An-Naml

(27): 9l) Firman-Nya pula, "Dan apakah Kami tidak meneguhkan

kedurlukan mereka dalam daerah haram (tanah suci) yang amon.

Ditlatangkan ke tempat itu buah-buahan dan segala macam (tumbuh-

tumbuhan) untuk menjadi rezeki (bogimu) dari sisi Kami? Tetapi

kebanyaknn mereka ridak mengetqhui." (Qs' Al Qashash (28): 57)
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1587. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Rasulullah SAW

bersabda pada hari penaklukan kota Makkah,'sesungguhny,ct negeri
ini telah diharqmkan oleh Allah, tidak boleh ditebang pepohonannya,
lidak boleh ntenakut-nakuti binatang buruannya dan tidak boleh
dipunggut barang temuannya, kecuali bagi siapa yang ingin
mengumuntkunnyu' ."

Keterangan Hadits:

(Bab keutamaan tclnah Haram), yakni wilayah Makkah yang
batasannya akan disebutkan pada bab "Tidak Boleh Menebang
Pepohonan di Tanah Haram".

V'r Cit ifr' :f q) *i o1 'o'ri w11,ltcu hanya diperintahkan

untuk menyembah Tuhan negeri ini [MakknhJ yong telah
menjadikannya suci). Hubungan ayat ini dengan judul bab terletak
pada penisbaran rububiyah (sifat kepemilikan) negeri tersebut, dimana
hal itu merupakan kemuliaan bagi negeri itu sebagai tanah Haram.

vT t7f gd 'f.; ;ti (apakah Kami tidak meneguhknn

kedudukan ntereka dalam daerah haram ftanah suciJ yang aman).
An-Nasa'i meriwayatkan bahwa Al Harits bin Murr2 bin Naufal
berkata kepada Nabi sAW, "Apabila kami mengikuti hidayah
bersamamu niscaya kami akan diculik dari negeri kami." Maka Allah
SWT menurunkan ayat tersebut sebagai bantahan atas mereka. "Dan
apakrh Kami tidak meneguhkan kedudukan mereka dalam daerah
haram (tanah suci) yang aman". yakni, sesungguhnya Allah
menjadikan mereka berada di negeri yang aman dan berada dalam

'f
(-v-

1, ,.
)-1

- Pada salah satu naskah tertulis 'Amir
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kondisi aman saat masih kalir. I-.alu. bagaimana .iika negeri itu tidak

menjadi tempat aman bagi mereka setelah masuk Islam dan mengikuti

kebenaran.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas

secara ringkas, "sesungguhnya ncgeri ini dihqramkan olch Allah."

Lalu pada pembahasan berikut akan disebutkan dengan penyajian

lebih sempurna dalam bab "Tidak Halal Berperang di Makkah".

44. Mewarisi Tanah Pemukiman di Makkah, Menjual serta

Membelinya. sesungguhnya Manusia di Masjidil Haram Adalah

Sama

*--Jr1 ar ,W f o):rbb ,:F ult tp ,ik l?.'y \i u: ,;l', y {tit it1' /il.'l\i+ ai' 17t
.L;J ,\ir* ,u,rrkt,u,ruit 1;i 9r.i; b irij dh ,t;iU

Berdasarkan firman affut. "snrr',n[grhnya- orq'ng,'rrrrr rr*
ka/ir dan menghalangi manusia dari jalan Allah dan Masiidil Horam

yang telah kanti jadikan untuk semuo manusia secaro samo, baik yang

bermukim di sona (berdomisili/tetap) maupun yang di padang pasir

dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secctra

zhalim, niscaya akan Kami rasakan kepadanya sebagian sikso yang

pedih." (Qs. Al Haij (22):25)

Lafazh "Al Baacf' artinya penghuni padang pasir, sedangkan

lafazh " ma' kuuf' artinya yang tertahan.

. '1 o. . o(

G o? u-l
,n

lc 
"r) r . l^A9

JJ l)-

o/ o'.-, ! o,
-|1 i '..' ar.\-rl '9-J a). l)
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:Ju; fa(1. 3rti
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,7V;,r iu .'lrSrt ,4'FtLi, ,i;.; ir' e., orLat
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.qfr .1rar-

1588. Dari Usamah bin Zaid RA bahwasanya dia b"rkutu,
"Wahai Rasulullah. di manakah engkau menginap di rumahmu di
Makkah?" Beliau bersabda, "Apakah Aqil masih meninggalknn tempat
tinggal otou rumah?" Aqrl mewarisi Abu Thalib. bersama-sama
dengan Thalib. Sementara Ja'far dan Ali tidak mewarisi harta itu
sedikitpun, sebab keduanya saat itu telah masuk Islam sedangkan Aqil
dan Thalib masih kafir. Umar bin Khaththab RA berkata, "Orang
mukmin tidak mewarisi orang kafir." Ibnu Syihab berkata, "Mereka
menakwilkan firman Allah, 'sesungguhnya orang-orong yong
beriman dan berhijrah serta berjihod dengan harta dan jiwanya pada
jalan Allah dan orang-orang yang memberikan tempat kediaman dan
pertolongan (kepada orang-orang Muhajirin), mereka itu
sebagiannya menjadi pelindung bagi sebagian yang lain'." (es. Al
Anfaal (8): 72)

Keterangan Hadits:

Judul bab ini sebagai isyarat dari Imam Bukhari akan lemahnya
hadits Alqamah bin Nadhlah, dia berkata, "Rasulullah SAW, Abu
Bakar dan Umar wafat, tidak ada yang mengklaim kepemilikan atas

tanah di Makkah kecuali para budak yang dimerdekakan tanpa ada

hubungan perwalian dengan orang yang membebaskannya, dan ia
butuh tempat tinggal." Riwayat ini dikutip oleh Ibnu Majah, namun
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.so,lud-nya munqulhi '(terputus) dan mur.sul. Makna lahiriah hadits ini

telalr meniadi pendapat lbnu Umar, Mujahid dan Atha'. Abdurrazzaq

berkata dari Ibnu Juraij. "Atha' melarang menyewakan rumah di tanah

Haram." Telah dikabarkan kepadaku bahwa Umar melarang untuk

membuatkan pintu rumah-rumah di Makkah, sebab orang-orang yang

menunaikan haji tinggal di rumah-rumah mereka. Adapun orang yang

pertama kali membuat pintu rumah adalah Suhail bin Amr, dan dia

meminta maaf atas hal itu kepada Umar.

Ath-Thahawi meriwayatkan melalui jalur Ibrahim bin Muhajir

dari Mujahid, dia berkata, "Makkah itu mubah. tidak dihalalkan

menjual pemukimannya dan menyewakan rumah-rumahnya."

Abdunazzaq meriwayatkan dari jalur Ibrahim bin Muhajir, dari

Mujahid, dari Ibnu Umar. "Tidak halal menjual dan menyewakan

rumah-rumah di Makkah."

Pendapat demikian juga menjadi pendapat Ats-Tsauri dan Abu

Hanifah. Namun murid senior Abu Hanifah (yakni Abu Yusuf) tidak

sependapat dengan gurunya, sedangkan pendapat Muhammad dinukil

dengan versi yang berbeda-beda.

Adapun jumhur ulama telah membolehkan menjual rumah dan

pemukiman di tanah Haram. Pendapat ini juga menjadi pendapat

pribadi Ath-Thahawi. Lalu hadits Alqamah -jika terbukti akurat-
harus dipahami sebagai hasil penggabungan berbagai versi riwayat

yang dinukil dari Umar mengenai hal itu. Imam Syaf i mendukung

pendapatnya dengan hadits Usamah yang disebutkan oleh Imam

Bukhari di tempat ini. Imam Syaf i berkata, "Kepemilikan tanah

Haram telah dinisbatkan kepada-Nya dan kepada orang yang

membelinya." Demikian jugu 9.1g3, sabda. beliau pada tahun

penaklukan kota Makkah, qI '*.;f,,il "f.i tr5 )>5';,, (Barangsiapa

memasuki rumah Abu Sufuan, makn ia aman)- Tampak bagaimana

"rumah" dinisbatkan kepada Abu Suffan. Sementara Ibnu Khuzaimah

berhujjah dengan firman Allah, "(Juga) bagi orang-orang fakir yang

hiirah, yang diusir dari kampung halaman dan dari harta benda

48 - FATIIUL BAARI



mercku." (Qs. AI Hasyr(59): 8) Allah SWT telah menisbatkan
"negeri" kepada mereka, sebagaimana Dia menisbatkan harta kepada

mereka. Seandainya negeri itu bukan milik mereka, tentu mereka tidak
dikatakan terania-v-a saat diusir darinya. Ibnu Khuzaimah berkata pula.
"Apabila rumah yang dijual oleh Aqil tidak menjadi hak milik
siapapun, tentu Ja'far dan Ali lebih berhak terhadap rumah itu. karena
keduanya adalah muslim."

Kemudian dalam pembahasan tentang jual-beli akan disebutkan
alsur lbnu Umar yang menerangkan bahwa dia membeli tanah di
Makkah untuk membangun penjara. Hal ini tidak bertentangan dengan
riwayat yang dinukil dari Nafi', dari Ibnu Umar bahw.a Umar
melarang menutup pintu-pintu rumah di Makkah pada musim haji,
seperti diriwayatkan oleh Abd bin Humaid.

Abdunazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Manshur. dari
Mujahid bahwa Umar berkata, "Wahai penduduk Makkah, janganlah
kalian membuatkan penutup pintu rumah-rumah kalian agar orang-
orang yang datang dari jauh dapat singgah di mana saja ia mau.,,

Riwayat seperri ini telah dinukil pula melalui jalur rain dari
umar. Berdasarkan semua riwayat ini dapat disimpulkan bahwa
maksud larangan untuk menyewakan tempat tinggal adalah supaya
dapat memberi pelayanan yang baik kepada mereka yang datang dari
jauh, tetapi tidak berarti tidak boleh memperjualberikan tanah dan
rumah di Makkah. sebagaimana pendapat Imam Ahmad dan sejumlah
ulama lainnya. Sementara pendapat Imam Malik tentang hal itu
dinukil dengan versi yang berbeda-beda.

Al Qadhi Ismail berkata, "Makna lahiriah Al eur'an
menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah masjid yang menjadi
tempat melakukan ibadah dan shalat, bukan seluruh rumah di
Makkah."

Sedangkan Al Abhari berkata, "Tidak ada perbedaan pendapat
dari Imam Malik serta ulama yang sepaham dengannya bahwa
Makkah ditaklukkan dengan kekerasan, hanya saja mereka berbeda

r.ATIil'L BAARI _ 49



pendapat mengenai apakah tanah di Makkah diserahkan sebagai

bentuk kemurahan kepada penduduknl,a karena kesucian tanah itu

ataukah Nabi SAW menetapkan negeri itu sebagai milik kaum

muslimin?" Berawal dari sini terjadi perbedaan pendapat mengenai

meniual rumah di Makkah dan menyeuakannya.

Pendapat yang paling benar bagi mereka yang mengatakan

Makkah ditaklukkan dengan kekerasan adalah bahwa Nabi SAW telah

memberikan tanah Makkah kepada penduduknya. Maka, hukum

Makkah berbeda dengan hukum negeri-negeri yang lainnya.

Pernyataan ini disebutkan oleh As-Suhaili serta ulama lainnya.

Namun. perbedaan pendapat dalam masalah menjual dan menyewakan

tanah di Makkah tidak lahir dari perbedaan pendapat, apakah Makkah

ditaklukkan dengan kekerasan atau secara damai? Bahkan para ahli

tafsir berbeda pendapat dalam memahami makna yang dimaksud oleh

lafazh "Masjidil Haram", apakah tanah Haram (tanah suci) secara

keseluruhan ataukah khusus tempat shalat? Mereka juga berbeda

pendapat dalam memahami maksud lafazh "secara sama", apakah

dalam hal keamanan dan penghormatan ataukah lebih luas dari itu?

Berangkat dari persoalan ini, maka lahir perbedaan pendapat seperti di

atas.

Ibnu Khuzaimah berkata. "Apabila yang dimaksud dengan

firman Allah 'secarq sam(t baik yang bermukim di situ maupun di

padang pasir' adalah seluruh wilayah Haram, dan Masjidil Haram

merupakan nama bagi seluruh wilayah tanah Haram, niscaya tidak

boleh menggali sumur. menggali kuburan. buang hajat besar, kencing,

membuang bangkai maupun kotoran." Dia melanjutkan, "Dan kami

tidak mengenal seorang ulama pun yang melarang perbuatan tersebut

dilakukan di tanah Haram. tidak pula memakruhkan wanita yang

sedang haid maupun orang yang sedang junub untuk masuk tanah

Haram serta melakukan hubungan suami-istri. Seandainya yang

dimaksud dengan lafazh'Masjidil Haram' adalah seluruh wilayah

tanah Haram, niscaya tidak dilarang melakukan i'tikaf di dalam
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rllmah-rumah di Makkah maupun kedai-kedai minuman di sana.

padahal tidak ada seorang pun ulama yang memperbolehkannya."

Saya (lbnu Hajar) katakan, bahwa pendapat yang mengatakan

maksud "Masjidil Haram" adalah seluruh wilayah tanah suci telah

dinukil dari Ibnu Abbas, Atha' dan Mujahid. Riwayat demikian telah

dinukil oleh Ibnu Abi Hatim dan selainnya dari mereka. Namun.
semua sanad riwayat mengenai hal itu adalah lemah. Kami akan

menyebutkan pada bab "Penaklukan Makkah" dalam pembahasan

tentang Maghazi (peperangan) pendapat yang benar mengenai

penaklukan kota Makkah, apakah secara damai atau melalui
kekerasan?

grd.Jr ' grgir (At Baadi adalah orong yang tinggal di padang

pasir). Ini adalah penafsiran dari segi makna, dan ini adalah makna
yang diindikasikan oleh riwayat dari Ibnu Abbas dan selainnya,
sebagaimana diriwayatkan oleh Abd bin Humaid dan selainnya. Al
lsmaili berkata, "Lafazh Al Baadi maknanya adalah orang yang
tinggal di pedusunan, demikian juga orang yang tinggal di luar kota.
Adapun makna ayat bahwa orang yang mukim tetap dan mukim
sementara memiliki hak yang sama."

Abdunazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dari Qatadah, dia
berkata tentang firman-Nya, "secara somo, baik yang bermukim di
sana maupun yang di padang pasir", sama saja antara penduduk
Makkah dan yang lainnya.

, ,.. 1'-"t-,Ji; : tifii (ma'kuuf maknanya tertahan). Demikian yang

tercantum di tempat ini. Lafazh ini tidak terdapat dalam ayat di atas,

tetapi terdapat pada salah satu ayat dalam surah Al Fath. Akan tetapi,
kesesuaian penyebutannya di tempat ini adalah karena adanya lafazh
"Al Aakif' pada ayat itu. Penafsiran yang disebutkan oleh Imam
Bukhari dikemukakan oleh Abu Ubaidah dalam kttab Al Majaz,
sedangkan yang dimaksud dengan lafazh "Al Aakif" adalah orang
yang mukim (berdomisili tetap).
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Ath-l-hahawi nlcriwayatkan melalui ialur Sufyan dari Abu

I lusliain. dia berkata. "Aku ingin beri'tikaf sedang aku berada di

Makkah, lalu aku bertanya kepada Sa'id bin Jubair, maka dia berkata,

'Engkau sedang i'tikaf . Lalu dia ntembaca ayat di atas."

. 
l. 

o,rJrr: j JF ii (di manakuh cngkau singgah, di nmuhmu).

Kalimat tanya dihapus dari lafazh "fii duurika" (di rumahmu). Hal ini

diketahui berdasarkan hadits lbnu Khuzaimah dan Ath-Thahawi dari

Yunus, dari Abdul A'la, dari Ibnu \['ahab dengan lafazh. "Apakah

engkau akun singgah di rumahmu?'; Der-nikian pula yang diriwayatkan

oleh Al Jauzaqi melalui jalur lain dari Ashbagh (guru Imam Bukhari

dalam riwayat ini). Imam Bukhari meriwayatkan pula dalam

pembahasan tentang peperangan melalui jalur Muhammad bin Abi

Hafshah dari Az-Zuhri. "Di manakah engkau akan singgah besok?"

Seakan-akan pertama kali ia menanyakan tempat singgah Nabi SAW,

kemudian timbul dugaannya bahwa beliau akan singgah di rumahnya,

maka hal itu ia tanyakan langsung kepada beliau.

Secara zhahir kisah ini terjadi ketika akan masuk Makkah. Hal

ini diperjelas oleh riwayat Zam'ah bin Shalih dari Zuhri dengan

tafazh, "JF 'i| ,',y k *3 * iu' ..,t." Ct'yU'oi|Y g i't" o\, t:;

,E:; ;i qatla hari penaklukan Makkah sebelum Nabi SAW masuk

Makkah, dikatakan kepadanya, "Di manakah engkau singgah, apakah

di antara rumah-rumah kamu?").

Ali bin Al Madini meriwayatkan dari Suffan bin Uyainah, dari

Amr bin Dinar, dari Muhammad bin Ali bin Husain, dia berkata, .p
'Jb 

u"JJb tt !t'fu,j6 ti.;, 'J-i ,k ?: t *t *?nt & 4,
(Dikatakan kepada Nabi SAW ketika datang ke Makkah "Di manakoh

Anda akan singgah?" Beliau bersabda. "Apakah Aqil meninggalkan

satu rumah untuk kita?").

Ali bin Al Madini berkata, "Aku tidak ragu bahwa Muhammad

bin Ali bin Al Husain telah menerima hadits ini dari bapaknya. Akan

tetapi pada hadits Abu Hurairah disebutkan bahwa ia mengatakan hal
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itu ketika hendak meninggalkan Mina, maka mesti dipahami bahwa

kisah ini terjadi lebih dari satu kali."

\)\i')i g6l q Qempat tinggal atcn,t rumaft). Dikatakan bahwa

lafazh "Ar-Ribacf' adalah bentuk jamak dari lafazh "Ar-Rab", yaitu
tempat tinggal (pemukiman) yang terdiri dari sejumlah rumah. Namun
sebagian mengatakan bahwa maknanya adalah rumah. Berdasarkan

pendapat terakhir ini maka lafazh "atau rumah" mungkin bersitat
penekanan atau sekedar keraguan dari perawi. Dalam riwayat
Muhammad bin Abi Hafsh disebutkan dengan lafazh. "min manzilin"
(tempat singgah).

Hadits ini telah diriwayatkan oleh Al Fakihi melalui jalur
Muhammad bin Abi Hafsh, dimana pada bagian akhirnya dia berkata.
"Dikatakan bahwa tempat tinggal yang dimaksud adalah rumah
Hasyim bin Abdi Manaf, kemudian menjadi milik Abdul Muthalib
(anak dari Abdi Manaf). Lalu Abdul Muthalib membagikannya
kepada anak-anaknya di saat ia telah tua. OIeh karena itu, Nabi SAW
memiliki hak dari jalur bapaknya, yaitu Abdullah. Di tempat itu pula
Nabi SAW dilahirkan."

U...ry o€ j gqit... dan seterusnya). Ringkasnya. ketika Nabi

SAW hijrah, Aqil dan Thalib menguasai seluruh tempat tinggal itu,
karena tempat tinggal itu adalah warisan dari orang tua mereka, -dan
keduanya belum memeluk Islam- juga karena Nabi SAW
meninggalkan haknya dengan melakukan hijrah. Kemudian Thalib
hilang saat terjadi perang Badar, maka Aqil menjual semua tempat
tinggal tersebut.

Al Fakihi meriwayatkan bahwa tempat tinggal yang dimaksud
tetap menjadi milik anak-anak Aqil hingga akhimya mereka
menjualnya kepada Muhammad bin Yusuf (saudara Hajjaj bin Yusuf)
seharga 100 ribu Dinar. Lalu dia menambahkan dalam riwayatnya
melalui jalur Muhammad bin Abi Hafshah, "Hal inilah yang
menyebabkan Ali bin Al Husain biasa mengatakan 'Kami telah
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nreninggalkan hak kami di lembah'. yakni bagian kakeknya (Ali) dari

bapaknya ( Abu'l'halib)."

Ad-Dawudi dan sclainnya berkata. "Siapa di antara orang

rnukmin yang hiirah, maka rumahnya dijual oleh kerabatnya yang

masih kafir, dan Nabi SAW tidak menggugat perbuatan kaum
jahiliyah tersebut demi melunakkan hati mereka agar memeluk

Islam". Masalah ini akan diterangkan dalam pembahasan tentang

jihad.

Al Khaththabi berkata. "Menurut saya, apabila tempat tinggal

tersebut masih berada dalam kepemilikan Aqil. maka Nabi SAW tetap

tidak akan singgah di san:. sebab itu adalah tempat yang telah mereka

tinggalkan saat melakukan hijrah di jalan Allah SWT, dan mereka

tidak akan kembali kepada apa yang telah mereka tinggalkan."
Namun, pendapat ini ditanggapi bahwa konteks hadits menyatakan

bahwa Aqil telah menjual tempat tinggal yang dimaksud. Secara

implisit jika Aqil meninggalkan tempat untuk Nabi SAW, niscaya

beliau akan singgah di sana.

|& ugJ (moka biasanya Llntar). Dalam riwayat Ahmad bin

Shalih dari Ibnu Wahab yang dikutip oleh Al Ismaili disebutkan,

"Oleh sebab itu, maka Umar biasa berkata...". Pernyataan yang

dinukil dari Umar telah diriwayatkan pula melalui jalur marfu'
(langsung dari Nabi SAW) dengan sanad yang sama.

Imam Bukhari menyebutkannya dalam pembahasan tentang

peperangan melalui jalur Muhammad bin Abi Hafshah dan Ma'mar

dari Az-Zuhri. lalu Imam Bukhari menyebutkannya dari salah seorang

mereka pada pembahasan tentang fara'idh (pembagian harta warisan)

melalui jalur Ibnu Juraij dari Umar. Terbetik dalam pikiranku bahwa

yang mengucapkan "dan biqsanya umar... dan seterusnya" adalah

Ibnu Syihab, dengan demikian riwayat itu adalah munqathi'.

11... o'i'$- t31t?3 :egt dtr i6 Qbnu Syihab berkara, "dan

mereka menakwilkan..." dan seterusnya), yakni mereka biasa

menafsirkan firman-Nya, "Sebogian mereka adalah wali atas
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sehagiun ltung luin", yaitu perwalian dalam hal warisan. Yakni.
sebagian mereka menguasai sebagian yang lain dalam hal warisan dan
lainnya.

45. Singgahnya Nabi SAW di Makkah

iu 'ju ^-it .-, {|} ci oi* ; urL :Jv"4}') .f
ir:"tyti tt; ,k;ri ,rri; *r * h' J, it Ji',

F & t-r*,u .L tts *" -r=-.l i.r'

1589. Dari Az-Zuhri, dia berkata, Abu S"f"*"f, ,.,un
menceritakan kepadaku bahwa Abu Hurairah RA berkata, "Rasulullah
SAW bersabda ketika hendak mendatangi Makkah. 'Tempctt singgcth
kita besok -insya Allah- di Khad bani Kinanah. dimanu mereka
mengikat perjanjian di atas kekufuron'."

+ h, Jt,U,ju ,jr, *; ir '-*'ri');.3 
ci ;

tY e &.r1* ar);uF,& fi ;,t;.
dq-t U":j oi Ui r*-IAt u, d-, Jtt -k"i4n, ;i /U, e \i .;L5, u;r'eJ*

- 4/

{3 f iu' -* ;t' \' &:. ; i ;t;"
:t e';i ;ru.li Ji !1i.2)t ; A-j F rt a,y-,'Jt,')

/yit ,l ,ytr3 ;)iti *r,.Ji:, i', e6 €,1u1 -,ri*
' 

,-o',

.4-:l

FATHT'L BAARI - 55



1590. Dari Abu llr.rrairah RA. dia berkata. "Nabi SAW bersabda

pada keesokan hari dari hari raya kurban dan beliau bcrada di Mina,
'Kumi bc:;ok ukun singgtth di Khai/. buni Kinanah, dintunu ntereku

manS4ikul per.junjiun <Ji atus kekulitrun -yang beliau maksudkan

adalah Al Muhashab- yung demikiun itu bahv,ct Ouraisy dun

Kinanah mengikul perianjiun lerhudup hani Hasyim dun bani Abdul

Muthalib 
-atau 

bani Muthalib- untuk tidak melakukan hubungan

pernikuhun clan tiduk melakukan .iual-beli hingga mereka

menyeruhkan liabi SAW. ."

Salarnah meriwayatkan dari Aqil. dan Yahya bin Adh-Dhahhak

meriwayatkan dari Al -A.uza'i. "lbnu Syihab telah mengabarkan

kepadaku. Keduanya berkata. 'Bani Haslim dan bani Muthalib'." Abu
Abdillah berkata. "Bani Muthalib lebih mendekati keberanan."

Keterangan Hadits:

{Bab singgahnyct Nabi SAllt di -\lukkah), yakni tempat singgah

beliau SAW. Tercantum dalam naskah Ash-Shaghani, "Abu Abdillah
berkata. 'Rumah dinisbatkan kepada Aqil dan rumah diwariskan. serta

diperjualbelikan'."

Saya (lbnu Hajar) katakan. bahu'a tambahan ini lebih sesuai

untuk diletakkan pada bab sebelumnl,'a.

k ,ti t\i ;J:- (kerika hendak trtendatangi Makkah). Riwayat

kedua menjelaskan bahwa yang demikian terjadi ketika kembali dari

Mina.

'-2;5t q1 o+ (yang beliau maksudkan adalah Al Mtthashab).

Terbetik dalam pikiranku bahwa seluruh kalimat setelah lafazh "yakni

Al Muhashab" hingga akhir hadits berasal dari perkataan Az-Zuhrr
yang disisipkan kedalam hadits. Sy,u'aib telah meriwayatkan seperti

pada bab ini. dan Ibrahim bin Sa'ad seperti akan disebutkan dalam

pembahasan tentang sirah (sejarah Rasul), serta Yunus seperti akan

disebutkan dalam tauhid. semuanya dari Ibnu Syihab yang hanya
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mcnyebutkan sampai pada lafazh "alal ku/'ri" (di atas kekaliran). Dari

sini maka Imam Bukhari tidak menyebutkan lafazh tambahan tersebut.

,tg t q-t oi L$.i-t Oung demikian itu hahwa kaum Quraisy tlan

Kinanah). Lafazh ini memberi asumsi bahwa di kalangan kaum

Kinanah terdapat orang-orang yang tidak termasuk kaum Quraisy,
sebab penggunaan kata penghubung menunjukkan perbedaan kalimat

sebelum dan sesudahnya. Maka, pendapat yang mengatakan Quraisy
berasal dari keturunan Fihr bin Fahd lebih kuat dibandingkan

pendapat yang mengatakan mereka berasal dari Kinanah. Hanya saja

tidak dapat dipungkiri bahwa An-Nadhr tidak memiliki keturunan

selain Malik, dan Malik tidak memiliki keturunan selain Fihr, maka

kaum Quraisy adalah keturunan An-Nadhr bin Kinanah. Adapun

Kinanah memiliki keturunan selain An-Nadhr. Oleh sebab itu. teriadi

perbedaan dalam hal ini.

iii' €.)i +ki' y e't f6, ,f. 'b 
L76 (mengikot

perjonjian terhadap bani Hasyim dan bani Abdul Muthalib atau buni

Muthalib). Demikian yang tercantum dalam riwayat beliau, yang

disertai unsur keraguan. Dalam riwayat Al Baihaqi melalui jalur lain

dari Al Walid disebutkan "dan bani Al Muthalib" tanpa ada keraguan.

Adapun penjelasannya akan disebutkan pada akhir bab ini.

'i*q l'1 vat'6" t Li gntuk ridak melakukan hubungan

pernikahan dan jual-beli) Dalam riwayat Muhammad bin Mush'ab

dari Al Auza'i yang dikutip oleh Imam Ahmad disebutkan, "Untuk

tidak melakukan hubungan pernikahan dan tidak pula bergaul dengan

mereka". Sementara dalam riwayat Daud bin Rasyid dari Al Walid

yang diriwayatkan oleh Al Isma'ili disebutkan. "Tidak terjadi di

antara mereka hubungan apapun". Lafazh ini lebih luas cakupannya.

Inilah maksud dari lafazh "Di atas kekufuran".
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,46. Firman Allah, "Dsn (ingilloh) ketika lbrahim berkata 'Yu
Tuhanku, jadikonlah negeri ini (Mukkoh) negeri yong oman, dan
jauhkanlah aku beserta anak-cucuku dari menyembah berholn-
berhala. Ya Tuhanku, sesunggultnya berhala-berhula itu teloh
menyesatkan kebanyokan manusis. Barangsiopo mengikutiku,
moks sesungguhnya orong itu termasuk golonganku; dan

barangsiapa menclurhakai oku, muka sesunggultnyo Engkou Maha
Pengompun Logi Mohtr Penyoyang. Yo Tuhon kami, sesungguhnya

aku teloh menempatkan sebagion keturunsnku di lembah yang
tidak mempunyoi tanam-tanomon di dekot rumoh Engkau
(Boitullah) yang dihormoti. Yo Tuhan Komi (yang demikian itu)
agor mereka mendirikan shalot, mako jadikanlah hati sebogian

manusia cenderung kepada mereka'." (Qs. Ibraahiim (14): 35-37)

Keterangan

Imam Bukhari tidak menyebutkan satu hadits pun dalam bab ini.
Seakan-akan dia mensinyalir hadits Ibnu Abbas tentang kisah Ibrahim
yang menempatkan Hajar beserta putranya di tempat yang bernama

Makkah saat ini. Kisah yang dimaksud akan disebutkan panjang lebar

pada pembahasan tentang cerita-cerita para nabi. Kemudian dalam

syarah Ibnu Baththal bab ini digabungkan dengan bab sesudahnya,

maka setelah lafazh "l,asykuruun" beliau berkata. "Dan firman Allah,
'Allah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu...' dan seterusnya."

Kemudian dia berkata. "Sehubungan dengan ini dinukil riwayat dari

Abu Hurairah...". maka dia menyebutkan hadits-hadits di bab kedua.

47. Firman Allah, uAllah telah menjadikan Ka'bah, rumah suci itu
sebagai pusat (peribadatan dan urusan dunia) bogi manusio, dan
(demikian pula) bulan haram, ltadya, clan qala'id. (Allah
menjadikan yong) demikian itu agar kamu tahu bahwa

sesungguhnya Alloh mengetahui apa yong ada di langit dan apa

t
Iri
i
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yong odo di bumi don hahwo sesungguhnyo Alloh Moha

Mengetahui segola sesuotu." (Qs. Al Maa'idah (5): 97)

^ ' 'o. \. - . '-.o.t i o. ;. t',. o , o.ht &'dt j,ri ilt -e', di't G\ ,f ,-=-*Jt ; +:*, f
o , . ,. ,o 2 t

."o*Jri rt"r't 15 a:<Jt L'F-:Jv'S': *
1591. Dari Sa'id bin Al Musay-vab. dari Abu Hurairun ne. Auri

Nabi SAW, beliau bersabda, *Ku'bah aktn diruntuhkan oleh 'Dzu

Suwaiclcttctin' (pemilik dua betis kecil) dari Hahosyah."

1592. Dari Aisyah RA. dia berkata. '"Mereka dahulu melakukan

puasa Asyura' sebelum ditetapkan kewajiban puasa Ramadhan. dan

itu adalah hari dimana Ka'bah diberi kain penutup. Ketika Allah
mewajibkan puasa Ramadhan, maka Rasulullah SAW bersabda,

'Barangsiapa ingin berpuasa padanya (hori Asyura'), hendaklah ia
berpuasa: dan barangsiapa ingin meninggalkannya (tidak berpuasa),

maka he ndcrkl ah ia meninggalkanryto' ."

i. , i. , to, \. . . , o t ?. , i o -
P _Jl .p a:-s Al G.b) 15JJ-*JI J.* .rl _.,

4/

. ot?-. . ot9, ot, .c.&.,,ot7, , o,l el. i.arvs efU e)r r+ J/:'J) .;Jt ;*+J

,lu'&': q,f h,

t,lo -a rt
?.* \
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\ t o. , 'a , , o.
a\!l ,t-, c dlll I9
..t,

t/

;tti'; '-;si'J"r\tj ,il)t a; \ S vur
t; t:.i

1593. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA. dari Nabi SAW. beliau

bersabda, "Sung,guh akan adu yang mclcrksanakun huii dan umrah ke

Buitullah setelah keluornya Ya'ju.i dun ,\lcr'.iui."

Riwayat ini dinukil pula oleh Aban dan Imran dari Qatadah'

Abdurrahman meriway'atkan dari Syu'bah, "Hari Kiamat tidak akan

terjadi hingga tidak ada lagi yang rnenunaikan haji ke Baitullah."

Namun versi pertama lebih ban.vak. Qatadah telah mendengar

Abdullah, dan Abdullah mendengar Abu Sa'id.

Keterangan Hadits:

Seakan-akan Imam Bukhari hendak mengisyaratkan bahwa

makna lafazh "qiltaaman" adalah "{1ctv,aaman" (pengayom), dan

selama ia ada, maka agama akan tegak. Berdasarkan alasan inilah

beliau menyebutkan kisah kehancuran Ka'bah di akhir zaman.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari

Ai Hasan Al Bashri bahwasanya ia membaca ayat ini lalu berkata,

"Manusia akan senantiasa berada dalam agama selama mereka

melakukan haji ke Baitullah serta menghadap kiblat."

Kemudian Imam Bukhari men,vebutkan tiga hadits; perlama,

adalah hadits Abu Hurairah "Ka'bah akan diruntuhkan oleh 'Dzu

Suu'aiqalain dari Habasyah". dan pembicaraannya akan diterangkan

pada bab berikutnya. Kedua, adalah hadits Aisyah tentang puasa

Asyura' sebelum turun kewajiban puasa Ramadhan, yang akan

dijelaskan di akhir pembahasan tentang shiyam (puasa). Adapun yang

dimaksud di tempat ini adalah lafazh, ,+git I i- {t ;sG 1 @an ia

adalah hari dimana Ka'bah diberi kain penutup). Hal ini

mengindikasikan bahwa orang-orang Jahiliyah biasa mengagungkan

Ka'bah seperti memberi kain penutup. Dari sini diketahui jawaban
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terhadap Al lsmaili atas perkataannya, "Hadits Aisyah tidak memiliki
hubungan dengan judul bab selain penjelasan tentang nama Ka'bah

yang disebutkan dalam ayat". Dalam hadits Aisyah .iuga dapat

diketahui kapan Ka'bah diberi kain penutup setiap tahunnya, yaitu

pada hari Asyura'. Demikian pula yang disebutkan oleh Al Waqidi

dengan sanad-nya dari Abu Ja'far Al Baqir bahwa hal itu tetap

berlangsung hingga zaman mereka. Setelah itu terjadi perubahan,

dimana Ka'bah diberi kain penutup pada setiap hari raya Kurban.

Pada bulan Dzulqa'dah mereka menggantungkan setengah kain

penutup Ka'bah tersebut, setelah itu mereka memotongnya dan jadilah

Ka'bah seperti orang yang ihram. Apabila orang-orang telah tahallul
pada hari raya Kurban, maka mereka menutupi Ka'bah dengan kain
yang baru.

iSA 7 Jr*') ou.i Ai;.ti (riwayat ini dinukil pula oleh Aban dan

Imran dori Qatadaft). Yakni, matan (materi) hadits. Adapun riwayat
Aban -yakni Ibnu Yazid Al Aththar- telah disebutkan dengan

sonad yang lengkap (maushul) seperti di atas oleh Imam Ahmad dari

Affan, Suwaid bin Amr Al Kalbi, dan Abdushamad bin Abdul Warits,

ketiganya dari Aban.

Sedangkan riwayat Imran -yakni Al Qaththan- telah
disebutkan dengan sanad yang lengkap oleh Imam Ahmad dari
Sulaiman bin Daud Ath-Thayalisi, dari Imran. Ibnu Khuzaimah dan

Abu Ya'la juga meriwayatkannya melalui jalur Ath-Thayalisi.
Riwayat mereka itu telah dinukil pula oleh Sa'id bin Abi Arubah dari

Qatadah seperti dikutip oleh Abd bin Humaid dari Rauh, dari Ubadah,

darinya dengan lafazh, eJ?'r1i.',b.1, o"if-') J\:r;;-')l';,4 r$t ot_

. "t1-. . "t2.
C-f6s V-yi- (Sesungguhnya manusia akan menunaikan haii dan

berumrah serta menanam kurmo setelah keluarnya Ya'juj don

Ma'juj).

Qr y | ;, ;r,Ut i7 | (hari Kiamat tidak akan rerjadi

hingga tidak ada logi yang menunaikan hoji ke Baitullaft). Riwayat ini
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disebutkan dengan ,sunud yang muushul oleh Al Hakim melalui ialur
Ahmad bin Hambal.

Imam Bukhari berkata. "Namun versi pertama lebih banvak."

Yakni, karena adanya kesepakatan para ulama dalam menukil lafazh

ini. Hanya saja Imam Bukhari berkata demikian dikarenakan secara

lahirnya kedua riwayat itu kontradiksi. Akan tetapi ada kemungkinan

keduanya untuk dipadukan, karena adanya manusia yang melakukan

haji setelah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj. Tidak menjadi keharusan

bahwa hal ini akan berlangsung hingga Kiamat, bahkan bisa saja

terjadi tidak ada lagi ada orang yang menunaikan haji setelah Kiamat

semakin dekat. Nampaknya. yang dimaksud dengan lafazh "qkqn

menunaikan haji ke Baitullah" adalah tempat Baitullah. berdasarkan

keterangan bahwa ketika Ka'bah dihancurkan oleh orang Habasyah,

tidak lagi dibangun sesudahnya.

48. Kain Penutup Ka'bah (Kiswah)

i ilu"4'€'q'Ft Je*:'.*;J$ f,\ sri.?
/. o i t o. ^ , 2 t, t , ,o .? '

UL3\ ) ri L:; r;J :Ju; ii "irr 
'q'r't'jL)r r-ri -J;

\3 iJv .>,;- I 'e*-G Lt ,* * \l;t-,4. 't', ir;;'9'eYl's:';r

1594. Dari Abu Wa'il. dia berkata: Aku duduk bersama Syaibah

di atas kursi di Ka'bah. Lalu dia berkata, "Sungguh telah duduk di

tempat ini Umar RA dan berkata, 'Sungguh terbetik dalam niatku

untuk tidak membiarkan padanya yang kuning maupun yang putih

melainkan aku membagikannya'. Aku berkata, 'Sesungguhnya kedua

sahabatmu (Rasulullah dan Abu Bakar -ed) tidak melakukan hal itu'.

Umar berkata" 'Mereka adalah dua orang yang aku ikuti (sebagai

panutan)'."
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Keterangan Hadits:

(Bub kuin penutup Ka'bah), yakni hukumnya dalam

memperlakukannya serta yang seperti itu.
'-.., . . t o i.-* g'ai @ku duduk bersama Syaibah). Dia adalah Syaibah

bin Utsman bin Thalhah bin AbdulUzza bin Utsman bin Abdullah bin
Abdu Dar bin Qushay Al Abdari Al Hajabi. Nama panggilannya

adalah Abu Utsman.

,f",#t ,P Ui atos kursi). Dalam riwayat Abdurrahman bin

Muhammad Al Muharibi dari Asy-Syaibani yang dikutip oleh Ibnu

Majah dan Ath-Thabrani melalui sanad seperti di atas disebutkan.

,i'tti ,o."i & i.e *) 4t*n.:#'Jl {-ie|ui,f', q*
ui u.i.E tl ui ,j6 .+, ltl p J U,i ii ,7.t ti6 .o.ri, i 

'j66 
6ril

.o

9 Ui 4-it |!7Jht .-,thijt U * u,Ji (seorang lakiJaki mengirim

hadiah bersamaku untuk Baitullah, aku masuk ke Ka'bah dan

kudapati Syaibah sedang duduk di alas kursi, maka aku pun
memberikon hadiah itu kepadanya. Dia bertanya, "Apakah ini
milikmu? " Aku menjawab, "Tidak! Seandainya itu milikku, niscaya
aku tidak membawakannya untukmu." Dia berkata, "Adapun karena
engkau berkata demikiqn, sungguh Umar bin Khaththab telah duduk
di tempat engkau duduk sekarang."). Lalu disebutkan hadits

selengkapnya.

,tb!.1't tfric @ang kuning maupun yang putih), yakni emas dan

perak. Al Qurthubi mengatakan, merekalah yang menduga bahwa

maksudnya adalah hiasan Ka'bah. Ini merupakan anggapan yang

keliru, karena maksud yang sebenamya adalah perbendaharaan yang

ada dalam Ka'bah. Perbendaharaan tersebut berasal dari hadiah-
hadiah yang diberikan untuk Baitullah. Adapun status semua

perhiasan Ka'bah adalah wakaf, seperti lampu dan lainnya, maka tidak
boleh dialihkan kepada kepentingan lain.
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Ibnu Al Jauzi berkata. "Pada masa iahiliyah mereka biasa

mengagungkan Ka'bah dengan rncnghadiahkan harta, sehingga harta

itu tcrkumpul dan tersimpan di dalam Ka'bah."

aj ,l (melainkan uku memhttgikannyu), yakni membagikan

harta tersebut. Dalam riwayat Umar bin Syabah dalam pembahasan

tentang Makkah dari Qabishah (guru Imam Bukhari dalam riwayat

itu) disebutkan dengan lafazh "illaa qasamluha". Dalam riwayat

Abdurrahman bin Mahdi dari Suf.van yang dikutip oleh Imam Bukhari

disebutkan, ',#t 6. t4iX-S 'yf (Melainkan aku akan

membagikannya di anlara kalm muslintin). Sedangkan dalam riwayat

Ismaili disebutkan, +.'Liir :t'P i.-.tis,rt'Ju 
'#i & g.'ii 1 {rol,a

titlak akan kelurtr sehingga membagikctn harta Ka'buh di antara

or a n g-or ang mis ki n kaum mus I im i n).

1';1;- V cil*?b tl ,C (Aku berkata, "sesungguhnya kedua

sahabatmu tidak melakukannya."). Dalam riwayat Al Mahdi

disebutkan, "Aku berkata. 'Tidak ada alasan bagimu untuk

melakukannya'." Dia bertanya, "Mengapa?" Aku katakan, 'ltu tidak

dilakukan oleh kedua sahabatmu."

Dalam riwayat Al Ismaili dan Al Muharibi melalui jalur ini

disebutkan, 'oDia bertanya, 'Mengapa demikian?"' Aku berkata,

"Karena Rasulullah SAW telah melihat tempatnya, demikian pula

Abu Bakar. Sementara keduanya lebih membutuhkan harta daripada

engkau, tetapi keduanya tidak mengambil atau merubahnya."

A+. eiAl (aku mengikuti keduanl'a [sebagai panutanJ). Dalam

riwayat Umar bin Syabah terdapat pengulangan kalimat "dua manusia

yang aku ikuti". Dalam riwayat Ibnu Mahdi disebutkan dengan lafazh,

"Yuqladaa bihimaa (yang keduanya dijadikan panutan)", yakni dalam

bentuk kata kerja pasif. Lalu dalam riwayat Al Ismaili dan Al

Muharibi disebutkan. "Dia berdiri sebagaimana keadaannya lalu

keluar".
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Kisah yang mirip dengan ini terjadi pula antara Umar dengan

Ubay bin Ka'ab, seperti diriwayatkan oleh Abdurrazzaq dan Umar bin
Syabah melalui jalur Al Hasan, "sesungguhnya Umar bermaksud
mengambil perbendaharaan Ka'bah untuk dinafkahkan di jalan Allah,
maka Ubay bin Ka'ab berkata kepadanya, 'Engkau telah didahului
oleh kedua sahabatmu. Apabila ini merupakan keutamaan. niscaya
keduanya telah melakukannya'." Sementara dalam riwayat
Abdunazzaq dikatakan. "Ubay bin Ka'ab berkata kepadanya. 'Demi
Allah, hal itu tidak dapat engkau lakukan'." Dia bertanya,
"Mengapa?" Dia berkata, "Rasulullah SAW telah menyetujui (harta

itu disimpan)?"

Ibnu Baththal berkata, "Oleh karena harta tersebut terkumpul
dengan jumlah yang sangat besar, maka Umar bin Khaththab
bermaksud menafkahkannya untuk hal-hal yang bermanfaat bagi
kaum muslimin. Kemudian ketika diingatkan bahwa Nabi sAw tidak
mengutik harta tersebut. maka Umar pun menahan kemauannya.',
Hanya saja Rasulullah SAW dan Abu Bakar tidak mengutik harta
yang ada di Ka'bah, sebab apa yang diberikan untuk Ka'bah sama
dengan harta wakaf.

Saya (lbnu Hajar) katakan, adapun alasan yang pertama tidak
jelas diindikasikan oleh hadits itu, bahkan ada kemungkinan Nabi
sAw tidak mengutik harta tersebut adalah untuk melunakkan hati
orang-orang Quraisy. sebagaimana beliau tidak melakukan
pembangunan Ka'bah di atas dasar-dasar konstruksi Ibrahim
alaihissalan. Pendapat ini diperkuat oleh keterangan yang tercantum
dalam riwayat Imam Bukhari di sebagian jalur periwayatan hadits
Aisyah tentang pembangunan Ka'bah, "Niscaya aku akan

membelanjakan perbendaharaan Ka'bah". Adapun lafazhnya. ti f i
t'ifuu, W.6. |:j1a;').1' #i g f3' y |ur:\ /", y Ay *"1
(Kolau bukan ksrena kaummu masih songat dekat dengan masa
kekffiran, niscaya aku akan membelanjaknn perbendaharaan Ka'bah
di jalan Allah. dan aku okan membuat pintunya rata dengan tanah).
Alasan inilah yang menjadi pegangan.
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I

Al lrakihi meriwayatkan bahwa Nabi SAW rnenemukan di

dalam Ka'bah pada hari penaklukan kota Makkah sejurllah 60 uqiyah,

maka dikatakan kepada beliau. "Alangkah baiknya jika engkau

memanfaatkan harta itu untuk biaya peperangan." Namun beliau tidak
melakukannya. Atas dasar ini. menrbelanjakan perbendaharaan

Ka'bah diperbolehkan sebagaimana diperbolehkannya Ibnu Az-Zubair
untuk memugar Ka'bah karena faktor yang menghalan-ei dilakukannya

perbuatan itu sudah tidak ada. Jika bukan karena lafazh pada hadits itu
"di .jalun Allah. nisca,"-a mungkin dipahami bahwa tujuan

membelanjakan harta perbendaharaan tersebut adalah untuk

kepentingan yang berhubungan dengan Ka'bah, sehingga hukumnya

kembali kepada hukum wakaf. Bahkan lafazh "di .julan Allah"
mungkin pula dipahami seperti tadi. sebab membangun Ka'bah dapat

pula dikatakan ''di jalan Allah".

Hadits di atas telah dijadikan dalil oleh As-Subki untuk
membolehkan menggantung lampu-lampu yang terbuat dari emas dan

perak di Ka'bah serta di masjid Madinah. Dia berkata, "Hadits ini
merupakan landasan tentang harta Ka'bah. yaitu harta yang

dihadiahkan untuk Baitullah atau karena nadzar." Dia melanjutkan,
"Adapun perkataan Ar-Raf i yang tidak membolehkan menghiasi

Ka'bah dengan emas dan perak dan tidak boleh pula menggantungkan

lampu-lampu yang terbuat dari keduanya di dalam Ka'bah, dalam hal

ini telah dinukil dua pendapat. Pertama. hal itu diperbolehkan untuk

mengagungkan Ka'bah seperti halnya pada mushaf. Kedua, tidak
diperbolehkan karena tidak pernah dinukil dari generasi terdahulu
(salaf)."

Pendapat kedua ini cukup mus,vkil, sebab Ka'bah berhak

mendapatkan pengagungan yang tidak ditemukan pada masjid-masjid

yang lain. Buktinya Ka'bah boleh ditutup dengan menggunakan kain

yang terbuat dari sutera. Sedangkan mengenai boleh tidaknya masjid-

masjid lain ditutupi dengan kain tersebut masih diperselisihkan oleh

para ulama. Kemudian golongan yang membolehkan berpegang

dengan keiadikan pada masa Al Walid bin Abdul Malik yang melapisi
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atap masjid Nabawi dengan emas, dan perbuatan ini tidak diingkari
oleh Umar bin Abdul Aziz dan ia tidak menghilangkannya pada masa

pemerintahannya.

Dalil lain yang membolehkan adalah; sesungguhnya haramnya

menggunakan emas dan perak hanya pada bejana yang disiapkan
untuk makan dan minum, serta keperluan yang serupa dengan

keduanya. Lalu dia berkata, "Menghiasi masjid dengan lampu-lampu
yang terbuat dari emas tidaklah masuk dalam kategori itu."

Sementara Imam Al Ghazali mengatakan, "Barangsiapa menulis
Al Qur'an dengan emas, sungguh ia telah melakukan kebaikan. Maka
hukumnya kembali kepada hukum dasar, yakni boleh digunakan
selama tidak mengarah pada pemborosan."

Pandangan di atas ditanggapi bahwa bolehnya menutup Ka'bah
dengan sutera merupakan ijma' ulama. Adapun menghiasi Ka'bah
dengan emas dan perak tidak pernah dinukil bahwa hal itu dilakukan
oleh seseorang yang pantas menjadi panutan. Sementara Al Walid
bukanlah orang yang perbuatannya dapat dijadikan dasar hukum.
Adapun sikap Umar bin Abdul Aziz yang tidak mengingkari kejadian
itu serta tidak menghilangkannya pada masa pemerintahannya,

mengandung sejumlah alasan, di antaranya:

Pertama, barangkali dia tidak mampu untuk melakukannya.

Kedua, mungkin karena hal itu tidak memberi dampak yang

nyata, khususnya apabila Al Walid membuat lempengan emas di

Ka'bah. Barangkali ia berpendapat bahwa membiarkannya adalah

lebih utama, sebab hafta tersebut masuk dalam hukum wakaf.
sehingga hal ini lebih menjaga harta tersebut.

Ketigct, barangkali menghilangkannya dapat meretakkan

bangunan Ka'bah. Oleh sebab itu, dia membiarkannya. Dengan

adanya kemungkinan-kemungkinan ini, maka kejadian tersebut tidak
dapat dijadikan sebagai dalil bolehnya menggunakan emas di masjid.

Sedangkan perkataan As-Subki. "Sesungguhnya yang

diharamkan dari emas adalah menggunakannya (sebagai wadah)
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dalam makan dan minum..." dan seterusnya, hal itu dapat ditanggapi

dengan mengatakan bahwa penggunaan segala sesuatu adalah sesuai

dengan fungsinya. Penggunaan lentera 1'ang terbuat dari emas adalah

dengan menggantungkannya sebagai hiasan. Adapun

menggunakannya untuk penerangan merupakan hal yang mungkin,

tetapi menyalahi kebiasaan yang lazim.

Lalu sikap As-Subki yang berpegang dengan perkataan Imam Al
Ghazali dapat ditanggapi oleh pernyataan Imam Al Ghazali sendiri,

dimana dia membolehkan selama tidak mengarah pada pemborosan.

Padahal satu lentera yang terbuat dari emas dapat digunakan menulis

beberapa mushaf. Selanjutnya As-Subki mengkritik sikap Ar-Raf i

yang melarang menggunakan emas di masjid dengan alasan tidak
pernah dinukil dari kaum salaf. Jau'aban terhadap kritik yang

dilontarkan oleh As-Subki adalah dengan mengatakan. sesungguhnya

As-Subki berpegang pada alasan itu seraya menggabungkan sesuatu

yang lain, yaitu larangan menggunakan sutera dan emas. Ketika kaum

salaf menggunakan sutera untuk menyelimuti Ka'bah dan tidak
menggunakan emas 

-meski 
perhatian mereka terhadap Ka'bah

demikian besar- maka hal itu menunjukkan bahwa menggunakan

emas tetap masuk dalam larangan secara umum. Lalu Syaikh Al
Muwaffiq telah menukil kesepakatan ulama yang mengharamkan

penggunaan bejana-bejana emas, sementara tidak diragukan lagi

bahwa lentera (lampu) termasuk dalam kategori bejana.

Catatan

Al Ismaili berkata, "Dalam hadits di bab ini tidak ada

keterangan tentang kain penutup Ka'bah." Maksudnya, kandungan

hadits tidak sesuai dengan judul bab. Sementara Ibnu Baththal

berkata, "Makna judul bab adalah shahih, dan penjelasannya adalah;

telah diketahui bahwa para raja di setiap zaman saling membanggakan

kain penutup Ka'bah dengan menyediakan kain yang ditenun dari

emas dan bahan lainnya, sebagaimana mereka bangga memberikan

harta untuk Ka'bah. Dari sini Imam Bukhari bermaksud menjelaskan
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bahwa ketika Umar bin Khaththab berpendapat membagikan enras dan

perak (yang terdapat di Ka'bah) merupakan tindakan yang dapat

dibenarkan, maka hukum kain penutup Ka'bah sama dengan hr.rkum

harta yang boleh dibagikan. Bahkan, kelebihan kain penutupnya lebih

utama untuk dibagikan."

Ibnu Al Manayyar berkata. "Ada kemungkinan Imam Bukhari

bermaksud mengingatkan bahwa menyelimuti Ka'bah adalah

perbuatan yang disyariatkan. Alasannya karena Ka'bah senantiasa

mendapatkan pemberian berupa harta untuk diletakkan sebagai

perhiasaan. sementara kain penutup Ka'bah masuk dalam kategori

ini."

Dia juga berkata. "Barangkali maksudnya adalah lafazh yang

terdapat pada sebagian jalur periwayatan hadits ini, dan di sana

terdapat lafazh yang sesuai dengan judul bab di atas. Ada

kemungkinan riwayat itu tidak disebutkan dikarenakan tidak

memenuhi kriteria hadits shahih-nya, atau untuk mengasah daya pikir
para pembaca. Setelah semuanya jelas, maka ada kemungkinan judul

bab ini disimpulkan dari perkataan Umar, 'Aku tidak akan keluar

hingga membagikan harta Ka'bah'. Lafazh'harta' digunakan untuk

segala sesuatu termasuk kain penutup Ka'bah. Dalam hadits

disebutkan, |.A:.ii ',* 6 rl qo :r: d 'uj gia* ada bagimu dari

hartamu kecuali yang engkau pakai hingga menjodi rusak).';

Lalu Ibnu Al Manayyar menyebutkan seperti perkataan Ibnu

Baththal, seraya menambahkan, '"Dia hendak mengingatkan bahwa ini
merupakan ruang ijtihad, dan Umar memperbolehkan membelanjakan

harta Ka'bah untuk kemaslahatan umum. Sedangkan alasan yang

dikemukakan oleh Syaibah untuk melarang maksud Umar bin
Khaththab ti dakl ah te gas menyatakan larangan.

Adapun yang nampak adalah bolehnya membagikan kain
penutup Ka'bah yang telah lama, sebab bila disimpan akan rusak."

Dia berkata, "Dari pendapat Umar dapat disimpulkan bahwa

membelanjakan harta untuk kepentingan umum lebih ditekankan
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daripada mcmbelanjakannya untuk kain penutup Ka'bah. akan tetapi

kain penutup Ka'bah pada tnasa-masa kini jauh lebih utarna." Dia

berkzrta pula, "Pandangan Ibnu Baththal yang meniadikan sikap Ibnu

Umar yang tidak membagikan harta Ka'bah sebagai dalil wajibnya

wakaf tidaklah sempurna kecuali apabila harta Ka'bah itu

dimaksudkan untuk merawat serta memelihara Ka'bah, padahal ada

pula kemungkinan harta Ka'bah dimaksudkan untuk dimanfaatkan

oleh pengurus Ka'bah atau disiapkan untuk kemaslahatan tanah suci

maupun yang lebih luas lagi. Apaptin kemungkinan yang benar

sesungguhnya ia adalah harta wakai sehingga tidak dapat diqiyaskan

dengan yang lain."

Namun sa)'a tidak pernah melihat pada salah satu jalur

periw'ayatan hadits S1'aibah adanya keterangan yang berkaitan dengan

kain penutup Ka'bah. Hanya saja Al Fakihi meriw'ayatkan jalur

Alqamah bin Abi Alqamah dari ibunya. dari Aisyah RA. dia berkata,

W;:J'$Ji ut-*'gfn 
^aSJr +S t1 ,,f'Ft liU 'iA u,*;j, * ,P'Pt

,;fl'j;,.* t*,),U$|r-hir, P.At'# t rJJ.$U't W ftU'e3
i o . at . o i ..i q! U'Ail tP |:L'i t:t Wp ,i5t-.^Jr jJ d'l j=* ./ 'ifr,J,-u 

q"

i:yi t>'4;ri i Lc;.;r, Jr '4* r:,i* *1')l Fv gyaibai

Al Hajabi masuk ,renentuiku- da'n berkata, "Wahai ummi.l mukminin,

sesungguhnya kain Ka'bah terkttmpul pada kami dan telah

menumpuk. Maka kami melepaskannya lulu menggalikan lubang yang

dalam kemudian menimbunnya di sana agar tidak dipakai oleh orang

yang junub dan u,anita haid." Aisyah berkata, "Alangkah buruknya

perbuatan yang engkau lakttkan, akan tetapi juallah lalu iadikan
harganya untuk keperluan di ialan Allah serta untuk orang-orang

miskin. Karena apahila telah dilepas dori Ka'bah, maka tidak

dilarang bagi orang yang junub dan v'anita haid untuk memakainya. "

Maka, Syaibah mengirim kain tersebut ke Yaman lalu diiual dan

memanfaatkannya sesuai yang diperintahkan oleh Aisyah).
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Riwayat ini .iuga dikutip oleh Al Baihaqi melalui jalur yang
sama, akan tetapi sunud-nya lemah, sedangkan sanad riwayat Al
Fakihi terbebas dari cacat yang dimaksud.

Al Fakihi meriwayatkan pula melalui jalur Ibnu Khaitsam,
"Seorang laki-laki dari bani Syaibah telah menceritakan kepadaku. dia
berkata, 'Aku melihat Syaibah bin utsman membagikan kain penutup
Ka'bah yang terjatuh kepada orang-orang miskin'."

Lalu diriw'ayatkan melalui jalur lbnu Abi Najih dari bapaknya,

c6Jt & ,'e';.,r3 * ,)s .*t?f Lf oc 'fr'oi (Bahwasanl,Q (Jmar

biasa melepaskun kain penutup Baitullah setiap tahun lalu
membagikannl'a kepada jamaah haji). Barangkali Imam Bukhari
hendak mengisyaratkan kepada riwayat ini.

Al Fakihi meriwayatkan melalui jalur Abdushamad bin Ma,qil
dari wahab bin Munabbih bahwa ia mendengamya berkata. "Mereka
mengaku bahwa Nabi SAW melarang mencela As'ad, dan ia adarah
orang pertama yang menyelimuti Ka'bah dengan kain katun buatan
Yaman."

Al Waqidi meriwayatkan dari Ma,mar, dari Hammam bin
Munabbih, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW yang dikutip oleh Al
Harits bin Abi Usamah dalam Musnad-nya, dan melalui jalur lain dari
Umar dengan sanad yang mauquf.

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij, dia berkata, "Telah
sampai kepada kami bahwa Tabi'an merupakan orang yang pertama
kali memberi kain penutup Ka'bah." Dia berkata, ,.Sebagian ulama
kami mengaku bahwa yang pertama kali memberi kain penutup
Ka'bah adalah Ismail alaihissalam."

Az-zubair bin Bakkar meriwayatkan dari sebagian ulama bahwa
Adnan adalah orang pertama yang menempatkan berhala di Al Haram,
dan orang pertama yang memberi kain penutup pada Ka,bah pada
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waktu itu. Sementara Al Baladzari meriwayatkan bahwa orang

pertama yang menutupi Ka'bah dengan kulit adalah Adnan bin Udd.

Al Waqidi meriwayatkan dari Ibrahim bin Abi Rabi'ah. dia berkata,
..Baitullah pada masa jahiliyah ditutupi dengan kulit. kemudian

Rasulullah SAW menyelimutinya dengan kain buatan Yaman. Lalu

Umar dan Utsman menyelimutinya dengan kain buatan Qibti. Setelah

itu. Al Hajjaj menyelimutinya dengan kain sutera."

Al Fakihi meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Sa'id

bin Musayyab, dia berkata, "Pada hari penaklukan kota Makkah,

seorang wanita datang membakar dupa, akibatnya kain penutup

Kab'ah yang dibuat oorang-orang musyrik terbakar. Maka sejak itu.

kaum muslimin menutupinya dengan kain." Abu Bakar bin Abi

Syaibah berkata. "Waki' telah menceritakan kepada kami dari Hasan

bin Shalih. dari Laits bin Abu Sulaim. dia berkata. 'Penutup Ka'bah

pada masa Rasulullah SAW terbuat dari kain putih dan kulit'." Akan

tetapi Laits adalah perawi yang lemah dan sanad hadits itu mu'dhal

(hilang darinya dua perawi secara berturut-turut atau lebih). Abu

Bakar berkata pula, "Abdul A'la telah menceritakan kepada kami dari

Muhammad bin Ishaq. dari seorang wanita tua di antara penduduk

Makkah, dia berkata, 'Ibnu Affan dibunuh sedang aku baru berusia 14

tahun'." Dia melanjutkan. "Dan aku telah melihat Baitullah tidak

ditutupi dengan kain kecuali kain merah dan kain putih yang

dilemparkan oleh orang-orang."

Ibnu Ishaq berkata, "Telah sampai berita kepadaku bahwa pada

masa Abu Bakar dan Umar, Ka'bah tidak ditutupi dengan kain yang

baru." Al Fakihi meriwayatkan dengan sanad yang shahift dari Ibnu

Umar bahwa ia memakaikan hewan kurbannya kain buatan Qibti.

Ketika hari raya Kurban tiba, Ibnu Umar melepaskan kain tersebut

dan mengirimkannya kepada Syaibah bin Utsman. lalu dia

memakainya untuk menutuPi Ka'bah.

Dalam riwayat yang shahih ditambahkan. "Ketika para

penguasa memberi kain penutup pada Ka'bah, maka kain buatan Qibti

itu dilepas, kemudian dibagi-bagikan sebagai sedekah." Hal ini
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mcnunjukkan bahwa menyelimuti atau nrenutupi Ka'bah bolch

dilakukan oleh siapapun. Pandangan ini diperkuat oleh riwayat
Abdurrazzaq dari Ma'mar, dari Alqamah. bin Abi Alqamah dari
ibunya. dia berkata. "Aku bertanya kepada Aisyah. 'Bolehkah kita
rnemberi kain penutup pada Ka'bah?' Dia berkata. 'Para penslrasa

telah cukup sebagai bukati bagi kalian'."

Abdurcazzaq meriwayatkan dari Al Aslami Ibrahim bin Abi
Yahya, dari Hisyam bin Urwah bahwa orang yang pertan-ra kali
menyelimuti Ka'bah dengan kain sutera (dibqj) adalah Abdullah bin
Az-Zubair. Namun Ibrahim adalah perawi yang riwayatnya dianggap
cacat. Lalu riwayat yang dia sebutkan telah dinukil pula oleh
Muhammad bin Al Hasan bin Zabalah, tapi ia juga perawi yang

Iemah. riwayatnya dikutip oleh Az-Zubair darinya dari Hisyam.

Al Waqidi meriwayatkan dari Ishaq bin Abdullah. dari Abu
Ja'far Al Baqir, dia berkata,"Yar,id bin Muawiyah menutupi Ka'bah
dengan kain sutera." Hanva saja Ishaq bin Abi Farwah adalah perau,i
yang lenrah. Lalu Abdunazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij. "Telah
dikabarkan kepadaku bahwa Umar menyelimuti Ka'bah dengan kain
buatan Qibti. Bahkan, sejumlah orang mengabarkan kepadaku bahwa
Nabi SAW menyelimuti Ka'bah dengan kain buatan eibti serta kain
habarah (kain yang sangat halus). Demikian pula yang dilakukan oleh
Abu Bakar, Umar dan Utsman. Sedangkan yang pertama kali
menyelimutinya dengan kain sutera adalah Abdul Malik bin Marwan"
sementara para ulama yang hidup pada masa itu mengatakan, 'la
benar. kami tidak mengenal kain penutup lain yang lebih sesuai bagi
Ka'bah daripada kain tersebut'."

Kemudian Abu Arubah meriwayatkan dalam kitabnya Al Awa'il
dari Al Hasan, dia berkata, "Yang pertama menyelimuti Ka'bah
dengan kain buatan Qibti adalah Nabi SAW." Sementara Al Fakihi
meriwayatkan melalui jalur Mis'ar, dari Jisrah. dia berkata. "Khalid
bin Ja'far bin Kilab mendapatkan sebuah wadah 

-pada masa
jahiliyah- yang di dalamnya ada kain sutera. Maka. ta

mengirimkannya ke Ka'bah untuk diselimutkannya. Berdasarkan
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riwayat ini. maka dia adalah orang pertama yang menyelimuti Ka'bah

dengan kain sutera."

Sedangkan Ad-Daruquthni meriwayatkan dalam kitab Al
Mu'tala/'bahwa yang pertama menyelimuti Ka'bah dengan kain sutera

adalah Natilah binti Hibban, ibu dari Al Abbas bin Abdul Muthalib.

Hal itu dikarenakan ia kehilangan Abbas saat masih kecil, lalu ia
bernadzar apabila anaknya ditemukan. maka ia akan menyelimuti

Ka'bah dengan kain sutera. Sementara Az-Ztbair bin Bakkar

menyebutkan bahwa yang hilang adalah Dhirar bin Abdul Muthalib

(saudara laki-laki Abbas). maka ibunya bernadzar bila

menemukannya. niscaya akan memberi kain penutup pada Ka'bah.

Lalu anaknya itu dikembalikan oleh seorang laki-laki dari Juzam,

maka ia pun menyelimuti Ka'bah dengan kain putih. Dari sini

dipahami bahwa peristiwa seperti itu terjadi lebih dari sekali.

Al Azruqi meriwayatkan bahwa Muawiyah menyelimuti

Ka'bah dengan kain sutera, kain buatan Qibti dan kain habarat
(sejenis kain yang sangat halus). Beliau memasang kain sutera pada

hari Asyura', dan kain buatan Qibti pada akhir Ramadhan. Akhirnya,

pendapat tentang siapa yang pertama kali menyelimuti Ka'bah dapat

diringkas kepada tiga versi; Ismail, Adnan serta Tab', yaitu As'ad

yang disebutkan pada riwayat pertama. Adapun riwayat yang

mengatakan bahwa dia menyelimuti Ka'bah dengan kulit, tidak

bertentangan dengan riwayat yang menyebutkan bahwa dia

menyelimuti Ka'bah dengan kain katun buatan Yaman. Sebab Al
Azruqi menyebutkan dalam pembahasan tentang Makkah bahwa Tab'

bermimpi menyelimuti Ka'bah, maka dia menyelimutinya dengan

kulit. Setelah itu, ia bermimpi lagi, maka ia menyelimutinya dengan

kain katun buatan Yaman. Kemudian sepeninggalnya pada masa

jahiliyah orang-orang tetap menyelimuti Ka'bah.

Akan tetapi ketiga versi itu mungkin dipadukan dengan

mengatakan bahwa Ismail adalah orang pertama yang memberi kain

penutup pada Ka'bah secara mutlak, adapun Tab' (As'ad) mungkin

adalah orang pertama yang menutupi Ka'bah dengan menggunakan
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kain seperti tersebut di atas. Sedangkan Adnan mungkin orang
pertama yang menyelimuti Ka'bah setelah Ismail. pada awal
pembahasan tentang penaklukan kota Makkah akan disebutkan bahwa
Ka'bah biasa diberi kain penutup pada bulan Ramadhan.

Adapun mengenai orang pertama yang menutupi Ka'bah dengan
kain sutera ada enam pendapat; yaitu Khalid, Natilah, Muawiyah,
Yazid,lbnu Zubair, atau Al Hajjaj. Akan tetapi berbagai versi riwayat
ini mungkin dipadukan dengan mengatakan, kain penutup yang
diberikan Khalid dan Natilah tidak semuanya terdiri dari sutera, tetapi
pada kain tersebut ada suteranya. Sedangkan Muawiyah. ada

kemungkinan ia menyelimuti Ka'bah dengan sutera pada akhir
pemerintahannya dan bertepatan dengan awal kekuasaan anaknya,
yaitu Yazid. Sedangkan Ibnu Zubair, ada kemungkinan ia
menyelimuti Ka'bah dengan sutera setelah melakukan pemugaran,
maka ia dianggap sebagai orang pertama dari sisi ini. Akan tetapi
menyelimuti Ka'bah dengan sutera tidak berlangsung setiap tahun.
Setelah Ka'bah diselimuti dengan sutera oleh Al Hajjaj atas perintah
Abdul Malik. maka hal itu dilakukan terus-menerus, seakan-akan dia
adalah orang pertama yang memerintahkan untuk menyelimuti Ka'bah
dengan sutera setiap tahun.

Menurut Ibnu Juraij, Abdul Malik adalah orang pertama yang
menyelimuti Ka'bah dengan sutera, sebab Al Hajjaj merakukannya
atas perintah Abdul Malik. Sedangkan perkataan Ibnu Ishaq bahwa
Abu Bakar dan umar tidak menyelimuti Ka'bah perlu dicermati,
karena hal ini menyalahi keterangan yang dikemukakan dari Ibnu Abi
Najih dari bapaknya bahwa umar biasa melepaskan kain penutup
Ka'bah setiap tahun. Hanya saja hal ini bertentangan dengan riwayat
yang dikutip oleh Al Fakihi dari sebagian penduduk Makkah bahwa
Syaibah bin Utsman meminta izin kepada Muawiyah untuk
melepaskan seluruh kain penutup Ka,bah dan Muawiyah
mengabulkan permohonannya, maka dia adalah khalifah pertama yang
melepaskan seluruh kain penutup Ka'bah. Adapun sebelum itu, kain
penutup yang baru dilapiskan langsung pada kain yang rama. Hal itu
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tclah disebutkan dalanr penjelasan tentaug pertanyaan Syaibah kepada

Aisyah bahwa kain Ka'bah terkumpul hingga menjadi banyak.

Al Azruqi menyebutkan bahrva orang pertama yang

menampakkan Ka'bah di antara dua kain penutupnya adalah Utsman

bin Affan. Sedangkan Al Fakihi menlr-'butkan bahwa orang pertama

yang menyelimuti Ka'bah dengan sutera putih adalah Ma'mun bin

Rasyid, lalu hal itu terus dilakukan sesudahnya. Pada masa daulah

Fatimiyah. Ka'bah juga diselimuti dengan kain sutera putih. Lalu

Muhammad bin Sabaktakin menyelimutinya dengan kain sutera

kuning. Setelah itu, An-Nashir Al Abbasi menyelimutinya dengan

kain sutera hijau. kemudian beliau menl'elimutinya dengan kain sutera

hitam dan terus beriangsung hingga sekarang. Para raja bergantian

memberi kain penutup Ka'bah hingga Ash-Shalih Ismail bin An-

Nashir mewakafkan untuk Ka'bah pada tahun 743 H sebuah desa

Baisus di pinggiran Kairo. ia membeli 2/3 desa itu lalu mewakafkan

semuanya ke Ka'bah. Setelah itu. kain penutup Ka'bah di ambil dari

hasil wakaf tersebut. Ilal ini terus berlangsung hingga masa kekuasaan

raja Al Muayyid Syaikh Sultan Al Ashr, dimana ia memberi kain

penutup Ka'bah atas biayanya sendiri. karena hasil wakaf sudah

sangat minim. Kemudian ia menyerahkan urusan itu kepada salah

seorang kepercayaann.va. yaitu Al Qadhi Zainuddin Abdul Basith,

yang menghasilkan kain penutttp terindah. Semoga Allah SWT

membalas perbuatannya itu dengan balasan yang baik'

Setelah itu, raja timur yang bernama Syah Rukh berusaha

mendapatkan izin menyiapkan kain peuutup Ka'bah dari Sultan Al

Asyraf, tetapi sultan tidak mengabulkan permintaannya. Lalu ia

kembali mengirim utusan agar mengizinkan kepadanya menyiapkan

kain penutup bagian dalam saja. tapi sultan masih enggan

menyetujuinya. Akhirnya, ia kembali mengirim utusan agar kain

penutup Ka'bah dikirim kepadanya, lalu ia mengirimkannya untuk

diselimutkan ke Ka'bah meski hanya satu hari. Dia beralasan telah

bemadzar untuk memberi kain penutup pada Ka'bah dan ingin

melaksanakan nadzarnya itu. Sultan Al Asyraf meminta fatwa kepada
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para ulama di masa itu. tetapi saya menahan diri untuk mengeluarkan
fatwa dan hanya mengisyaratkan apabila dikhawatirkan menimbulkan
fitnah. maka hendaknya permintaan raja tersebut disetu.iui demi
menghindari dampak negatif. Sebagian ulama terburu-buru
mengeluarkan fatwa untuk tidak mengabulkan permintaannva tanpa
melandasi pendapat mereka dengan darir, bahkan sekedar mendukung
keinginan sultan. Akhirnya, Sultan Al Asyraf meninggal durria dalarrr
kondisi demikian.

49. Hancurnya Ka'bah

_ 
^ 

t ..
:t+i "lt 

'6-b) asG iJli.
c , .. o l" ' o

6'-n:"*; ilit
Aisyar RA berkata. "Nabi sAw bersabda, 'sekelompok rentara

menyerang Ka'bah, maka mereka ditenggelamkan ke dalam bumi'.,,

,&), -J;int p

1595. Dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi
"Seakan-akan aku (melihat)nya, hitom dan
mencabut batu Ka'bah satu-persatu.,,

\. ',o t
dJJl JJ,-,J JLi

SAW, beliau

kedua betis
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1596. Dari Abu Hurairah RA, dia bcrkata. "Rasulullah SAw

bcrsab<la. 'Ku'hah ukqn diruntuhkun olah Dztt Suwuiqatain (pcmilik

duu betis kecil) dari HubasYuh'-"

Keterangan Hadits:

(Bab huncurnya Ka'bah), yakni pada akhir zaman.

eJ:;;l,O Utt (Aisyah berkuto). Ini adalah penggalan hadits yang

disebutkan dengan sctnad yang mquslrlrl oleh Imam Bukhari pada

permulaan pembahasan tentang jual-beli melalui jalur Nafi' bin

Jubair, dari Aisyah dengan lafazh. 4 ,'rr!ri ril uj; ,aiSlr "t ;iJ"
. , i. '-o'.ot t!

re,U .,\e o;r'+- cJ ,eils $.::ut'*-;" ;\\i lSepasukan tentaro

*nnynrong Ka'bah, hingga ketika mereka berada tli tanah yang luas

di permukaan bumi, mereka dibenamkctn dari yang pertama hingga

yang terakhir, kemudiqn mereka dibangkitkan sesuai niat mereka).

Hal ini akan disebutkan pada pembahasan tersebut. Adapun

maksud disebutkannya di sini adalah karena di dalam hadits tersebut

terdapat isyarat bahwa penyerangan terhadap Ka'bah akan terjadi.

Suatu ketika Allah SWT menghancurkan mereka sebelum sampai ke

Ka'bah, dan pada kali lain Allah SWT membiarkan mereka

menghancurkannya. Secara zhahir. pen)'erangan mereka yang berhasil

menghancurkan Ka,bah lebih akhir daripada penyerangan mereka

yang dibinasakan.

y ;g $eakan-akan aku [meliharJ-nya). Demikian yang terdapat

pada semua riwayat Ibnu Abbas. dan nampaknya pada hadits itu

terdapat sebagian lafazh yang tidak disebutkan. Kemungkinan yang

dimaksud adalah lafazh yang tercantum dalam hadits Ali yang dikutip

oleh Abu Ubaid dalam kitab Gharib Al Hadils melalui jalur Abu

Aliyah dari Ali, ;iEi ,$3'&iu.J-bi 5i y,Jr i,t4; ortut 4 bl;3€lr.

iti e: W ":t t'tu' ',rb -yi ,J,i st- 'cbt ?t 4 f},
(Perbanyaklah melakukan thawaf di nmah ini [BaitullahJ sebelum
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terhulung untaro kamu dengannya. seukan-ukun uku Imelihut]
scorung luki-laki duri Hubusyuh dengan kepalu hotuk sertu bcti.y kacil
tluduk di atas Kq'bah dan dihancurkan).

a:"-at ,t. Qtari Haba,ryah), yakni laki-laki dari }labasyah.

Hadits ini tercantum dalam riwayat Imam Ahmad melaluijalur Sa,id
bin Sam'an dari Abu Hurairah dengan materi yang lebih lengkap, lLi
*'S* ti,;'ri;,at rirl ,fif rt *j' w"y*-i: ,7rts,, il,; y.l
'.ot o.l ,r-o'; ;t;" i_lt i] ,t.t .i 'ottii. ';ri I t:.q di:;;tj *^4)r ;W i ,i |, *
|$ loitaiat untuk seorang taki-laki di antara suclut Kcr'bah dan

maqant dan tidak ada yang menghalalkan (keharaman) rumah ini
[baitullahJ kecuali pemiliknya. Apabita merekcr telah
menghalalkannya, maka jangan tanyakan kehancuran bangsu Arab.
Kemudian orang-orrng Habasyah datang dan menghancurkannya
dengan sehancur-hancurnya dan tidak pernah dibangun lagi sesudah
ittt. Merel<alah yang akan mengeluarkun perbendaharaannya).

Dalam riwayat Abu eurrah pada kitab ls-.sunqn melalui jalur
Iain dari Abu Hurairah dari Nabi SAW disebutkan, qi3jr :S Ln:;",1
4':+Jr ,t ,F-'Ft 1r :l (Tidak ada yang mengeluarkun

perbendaharaan Ka'bah kecuali Dzu suu,aiqatain dari Habasyah).
Riwayat serupa dikutip oleh Abu Daud dari hadits Abdullah bin Amr
bin Ash. Kemudian Imam Ahmad dan Thabrani memberi tambahan
pada jalur Mujahid dari Abu Hurairah, ,W_:_f q bi'_*-t t4A- tAW

!"'\'ti y?.W a/"Lif'dbi li')di ju go oko, *n,o*po,
hiasannya serta melepaskan seluruh kain peruttupnya, seakan-akan
aku melihat kepadanya berambut botak dan tangan yang bengkok,
memukul Ka'bah dengan martil atau cangkulnya).

Al Fakihi meriwayatkan melalui jalur Mujahid dengan riwayat
lain sama seperti itu, hanya saja ditambahkan. Ut (S *i6 ,i^6, jd
t^'ri * )f / 1, ip jd eir eibsr 6rt J^ dl ,pi * $Kr ]jr
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(lVluiuhid berkulu, " Kcl iku lhnu Zubuit' mcnghoncurkun (marerutvusi)

Ku'buh, uku dulung dun mclihulnyu upukuh kulemukctn pudanyo:;i/itt-

silirt :;cperli yung dikqtukon olah Abclulluh hin Amr, letapi aku lidak
mcncmukunnyu. ").

Ada yang berpendapat bahwa hadits ini menyalahi firman Allah,
"Dun apakah merekcr liduk mentltcrhutikan hahv,a sesungguhnyu

Kumi telah menjuclikun (ncgeri llfiakkahl lunuh .;uci yang aman." (Qs.

Al Ankabuut (29): 67) Allah SWT telah menahan tentara gajah tanpa

memperkenankan mereka menglrancurkan Ka'bah. padahal saat itu

Ka'bah belum dijadikan kiblat. Maka. bagaimana mungkin Allah
SWT membiarkan orang Habasyah menghancurkan Ka'bah setelah

dijadikan sebagai kiblat bagi kaum muslimin?

Sebagai jawabannya. hadits di atas harus dipahami bahwa hal itu
akan terjadi rnenjelang hari Kiamat. ketika tidak ada di atas

permukaan bumi seorang pun yang mengucapkan "Allah... Allah..."
seperti yang disebutkan dalam Shahih lt[u.;lim, jtii ) u]; f,lilt ttr,
ir ir ;11i Q(Harf Kiamaniclak akan reriudi hingga tidak dikatakan

lagi di permukaan bumi "Allah... Allah..."). Oleh sebab itu, dalam

riwayat Sa'id bin Sam'an dikatakan. t*.i 'o'tr'. 't"ii-'l (Tidak dibangun

selelah itu selama-lamanya). Bahkan sebelumnya telah terjadi

peperangan dan penyerangan terhadap Makkah oleh penduduk Syam

pada masa Yazid bin Muawiyah. kemudian orang-orang sesudahnya,

dalam berbagai peristiwa dan yang paling masyhur di antaranya

adalah peristiwa Qaramithah yang terjadi 300 tahun setelah hijrah.

Mereka membunuh kaum muslimin di tempat thawaf dalam jumlah

yang tidak dapat dihitung, lalu mereka niengambil Hajar Aswad dan

membawanya ke negeri mereka, kemudian mereka

mengembalikannya setelah berlalu masa yang sangat lama. Sesudah

kejadian ini, masih terjadi lagi sejumlah penyerangan terhadap kota

Makkah. Namun semua itu tidak bertentangan dengan firman Allah
SWT, "Dan apakah mereka tidak memperhatikan bahwa

sesungguhnyo kami telah menjadikon (negeri Makkah) lanah suci
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yang umon". sebab semua peristiwa penyerangan maupult peperallgan

itu dilakukan oleh kaum muslimin sendiri. Hal ini sesuai dengan sabda

beliau SAW. *Tidak ada yang menghalalkan (keharaman)n1,cr kecuuli
pentiliknycr. " Maka, terjadilah apa yang diberitakan oleh Nabi SAW.
sehingga hal ini termasuk di antara tanda-tanda kenabiann.va. Pada

ayat itu tidak terdapat indikasi bahwa keamanan yang dimaksud
berlangsung terus-menerus di sana.

50. Apa yang Disebutkan tentang Hajar Aswad

*t jt,,lw'd6lr!i ;Ar Jt,e ri^b\t'*r'# r
e't * \' * 4t -i,, Jt i'_) r,g \ ) ; t ?;'e:i

!15 \;'$2"

1597 . Dari Umar RA bahwas anya ia datang ke Haj ar Aswad lalu
menciumnya seraya berkata, "sungguh aku mengetahui engkau adalah
batu yang tidak mendatangkan mudharat (bahaya) dan tidak pula
memberi manfaat. Seandainya aku tidak melihat Nabi SAW
menciummu, niscaya aku tidak akan menciummu."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Umar yang mencium Hajar
Aswad serta perkataannya, "Tidak mendatangkan mudharat (bahaya)

dan tidqk pula memberi mamfaar". Seakan-akan tidak ada hadits lain
mengenai persoalan ini yang memenuhi kriteria hadits shahih menurut
Imam Bukhari. Sehubungan dengan pembahasan ini telah dinukil
sejumlah hadits, di antaranya;

Pertama, hadits Abdullah bin Amr bin Ash dari Nabi SAW,'i.6 te\bt aui ) 'j:: ,Ar'i?ttr u* el$t o'j's- 6 os'jiu- 7;cig'1r;t o1
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:/t O'pr lSe.tangguhnyo Hcriur Asv'ad don muqum adulah dua

yakut fterlian) dari yakul sttrgu. Alluh SWT teluh memudamkan

cahaya keduonyo. .liku bukun kurcnu itu, niscaya keduanya akan

menyinari apa yong adu di anloro timur dan haral)- Hadits ini

diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan At-Tirmidzi serta digolongkan

sebagai hadits shahih oleh Ibnu Hibban. Akan tetapi dalam sanad-nya

terdapat Raja' Abu Yahya. dimana dia dikenal sebagai perawi yang

lemah. Imam At-Tirmidzi mengatakan bahwa hadits itu adalah hadits

gharib. Hal serupa diriwayatkan pula dari Abdullah bin Amr melalui

jalur mauqnl Ibnu Abi Hatim meriwal'atkan dari bapaknya. bahwa

sanad-nya yang mququf lebih akurat. sedangkan sonad-nya yang

mar'|il 'tidak kuat.

Kedua, hadits Ibnu Abbas dari Nabi SAW. ';f. i'*\i s:zJr')'i

i5T ,n s-rLi Us'/t o*iJr cr bq.'-tri'*t -r.eJlt (Haiar Asv'ad turun dari

,,rrr),' ia lebih puth dor:ipodo susu, la'lu dosa-dosa anok keturttnan

Adam menjadikannya hitam). Hadits ini diriwayatkan oleh Imam At-
Tirmidzi dan digolongkannya sebagai hadits shahih. Namun dalam

sanad-nya terdapat Atha' bin Sa'ib yang termasuk perawi yang dapat

diterima riwayatnya. hanya saja ia mengalami kerancuan hafalan.

Sedangkan Jarir termasuk perawi yang menukil riwayat ini dari Atha'

bin Sa'ib setelah hafalannya menjadi rancu. Akan tetapi hadits itu

dinukil pula melalui jalur periwayatan yang lain dalam kitab Shahih

lbnu Khuzaimoh,maka statusnya menjadi lebih kuat.

An-Nasa'i juga meriwayatkan melalui jalur Hammad bin

Salamah dari Atha' dengan ringkas. zyit ,y \\\t ;-St (Hajar

Asu,ad berqsal dari surga). Hammad termasuk perawi yang menukil

riwayat dari Atha' sebelum mengalami kerancuan hafalan-

Ketigo. disebutkan dalam Shahih lbnu Khuzaimah dari Ibnu

Abbas. dari Nabi SAW, '7i-'l*,8"'r.3.lttt*5" ,Pi rlL)- V:,;lr',*l- ll
* tq, (Sesungguhnya batu ini memiliki lisan [tidahJ dan dua bibir

yang bersaksi pado hari Kiamat bagi orang yang menyentuhnya
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dengun henar\. Hadits ini dinyatakan pula sebagai hadits shuhih oleh

Ibnu Hibban dan Al Hakim. Hadits ini memiliki riwayat pendukung

yang dinukil dari Anas, yang juga dikutip oleh Al Hakim.

€ l'ttpS I giaak mendatangkan mudharat [bahq,al don tidak

pula memberi manfaal), yakni kecuali dengan izin Allah SWT. Al
Hakim meriwayatkan melalui hadits Abu Sa'id bahwa ketika Umar

mengatakan hal ini. maka Ali berkata kepadanya, "Sesungguhnya ia

mendatangkan mudharat dan memberi manfaat". Lalu disebutkan

ketika Allah SWT mengambil perjanjian dengan anak keturunan

Adam hal itu dituliskan di atas kertas putih lalu masukkan ke dalam

mulut Hajar Aswad. Ali berkata, "Sungguh aku telah mendengar

Rasulullah SAW bersabda, '#-"d.ti,l.Ui:pii #ur'!qt tt G'i"

1l'Fu: n*l;-;r,'/.(Akan didatangkan Hajor Aswad pada hari Kiumat,

ia memiliki lidah yang tajam dan menjadi sol$i untuk mereka yang
menyentuhnya dengan tauhid). Namun dalam sanad riwayat ini
terdapat Abu Harun Al Abdi yang dikenal sebagai perawi yang sangat

Iemah.

An-Nasa'i meriwayatkan melalui jalur lain bahwa Umar

menisbatkan perkataannya itu langsung kepada Nabi SAW. Dia

meriwayatkan melalui jalur Thawus dari Ibnu Abbas, dia berkata , '4i't

lt J?: ur, ,it l'jj ,*'ti ;;'t "rrn al,ji i ti^it'.#, ,F';;,
,p *'t y h, 

"r; l' 
'J';j 

u;-l ,:J6 "€ .uA$ s ,fi *i * ir 4-
q: e (Aku melihat (Jmar mencium Hajar Aswqd tiga kali kemudian

berkats, "sesungguhnya engkau adalah botu yang tidak
mendatangkan mudharat (bahaya) dan tidak pula memberi manfaat.

Jiko bukon knrena aku melihat Rasulullah SAW menciummu, niscaya

aku tidak akan menciummu." Kemudian dia berkata, "Aku melihat
Rasulullah SAW melakukon hal yang soma seperti itu.").

Ath-Thabari berkata, "Ijmar berkata demikian dikarenakan

keadaan manusia masih dekat dengan masa penyembahan berhala.

Umar merasa khawatir apabila orang-orang awam mengira bahwa
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nlenyentuh Hajar Aswad termasuk mengagungkan sebagian batu,

seperti yang dilakukan oleh bangsa Arab pada masa jahiliyah. Oleh

karena itu, Umar bermaksud mengaiari manusia bahwa menyentuh

Hajar Aswad adalah untuk mengikuti perbuatan Rasulullah SAW,

bukan berarti batu itu sendiri dapat memberikan manfaat atau

mendatangkan mudharat (bahaya). sebagaimana keyakinan

masyarakat j ahiliyah."

Al Muhallab berkata, "Hadits Umar ini membantah mereka yang

mengatakan bahwa sesungguhnya Hajar Aswad adalah tangan kanan

Allah di bumi, Dia menjabat tangan hamba-hamba-Nya dengannya.

Kita berlindung kepada Allah dari ucapan bahwa Dia memiliki

anggota badan yang kasat. Bahkan hukum mencium Hajar Aswad

adalah sunah, dan maksudnya adalah untuk mengetahui secara nyata

ketaatan orang-orang yang taat. Hal itu mirip dengan kisah iblis ketika

diperintahkan sujud kepada Adam."

Al Khaththabi berkata, "Makna perkataan 'Hajar Aswad adalah

tangan Allah di muka bumi', maksudnya barangsiapa menyentuhnya

di bumi, niscaya ia memiliki perjanjian dengan Allah SWT'

Sementara biasanya perjanjian yang diadakan raja adalah dengan

menjabat tangan orang yang dikehendakinya untuk dijadikan sebagai

pelindung ataupun orang khusus. Maka, hadits tersebut hendak

berbicara kepada mereka dengan apa yang mereka kenal."

Al Muhibb Attr-Thabari berkata "Maknanya bahwa setiap raja

apabila didatangi oleh utusan, maka utusan itu akan mencium tangan

kanannya. Oleh karena ofix1g yang menunaikan haji ketika pertama kali

datang disunahkan mencium Hajar Aswad. maka kedudukannya sama

seperti tangan raj4 namun bagi Allatr ini perumpaman yang tinggi'"

Pelaiaran vane dapat diambil

Perkataan Umar di atas mengajarkan beberapa pelajaran

berharga, di antaranya:

l. Menyerahkan semua urusan agama kepada ketetapan syara''
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2. Mengikuti dengan baik semua ajaran agama nteski belum

diketahui makna yang sebenarnya. Ini merupakan dasar dalanr

mengikuti perbuatan Nabi SAW meskipun belum diketahui

hikmahnya.

3. Bantahan bagi sebagian orang awam yang beranggapan bahwa

keistimewaan Hajar Aswad itu adalah pada dzatnya.

4. Penjelasan Sunnah melalui perbuatan dan perkataan.

5. Jika seorang imam atau pemimpin merasa khau'atir

perbuatannya akan menimbulkan keyakinan yang tidak benar

pada seseorang, maka hendaklah ia segera menjelaskan maksud

perbuatan yang dilakukannya.

Penjelasan selanjutnya mengenai mencium dan menyentuh

Ka'bah akan disebutkan enam bab kemudian. Syaikh kami berkata

dalam kitab Syarh At-Tirmidzi, "Pada hadits ini terdapat dalil tidak
disukainya mencium sesuatu yang tidak diterangkan dalam syariat.

Adapun perkataan Imam Syafi 'Bagian Ka'bah mana saja yang

dicium. maka itu dianggap baik', tidak dinukil suatu keterangan yang

menjelaskan bahrva hal itu termasuk mustahaD (disukai). karena

perkara mubah (boleh) termasuk hal yang baik menurut para ulama

ushul fikih."

Catatan

Sebagian kaum Ateis mengkritik hadits yang telah disebutkan,

mereka berkata. "Bagaimana batu tersebut menjadi hitam oleh dosa-

dosa kaum musyrikin tetapi tidak menjadi putih oleh ketaatan orang-

orang yang bertauhid?" Kritikan ini dijawab dengan perkataan Ibnu

Qutaibah- "Apabila Allah menghendaki niscaya hal itu akan terjadi,

hanya saja Allah SWT memberlakukan kebiasaan bahwa yang hitam

dapat mewarnai yang putih dan tidak sebaliknya." Al Muhibb Ath-
Thabari mengatakan, "Keberadaan batu itu yang tetap hitam

merupakan pelajaran berharga bagi yang memiliki pemahaman,

karena apabila dosa-dosa dapat memberi pengaruh pada batu yang
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^t.irt .rl.a .irt

keras. maka pengaruhnya tcrhadap hati bisa lebih dari itu." I-alu dia

berkata. "'fclah diriwayatkan dari lbnu Abbas, ia berkata, 'Hanya saja

batu itu diubah rnenjadi hitam agar penduduk dunia tidak nrelihat

perhiasan surga'." Apabila riwayat ini benar, rnaka ini merupakan

jawaban yang sebenarnya.

Saya (lbnu Haiar) katakan. bahs'a riwayat itu dikutip oleh Al
Humaidi dalam pembahasan tentang keutamaan Makkah, melalui

sunod yang dhu 'r/ (lemah).

51. Menutup Ka'bah dan Shalat di Dalam Ka'bah, di Bagian

Mana Saja yang Dikehendaki

-)r'&': + h' * it3;1!, ,'JG'fi y.i f f,L V
'# ei |* tFiG a;Jb ; iti') jru; +': t u*,!rr';

1598. Dari Salim, dari bapaknva, bahwasanya ia berkata,

"Rasulullah SAW masuk ke Ka'bah. beliau bersama Usamah bin

Zaid. Bilal dan Utsman bin Thalhah. Lalu mereka rnenutup pintu

Ka'bah. Ketika mereka membukanya. maka aku orang pertama yang

masuk. Aku mendapati Bilal dan bertanya kepadanya, 'Apakah

Rasulullah SAW shalat di dalamnya?' Dia menjawab, 'Benar, di

antara dua tiang yang berada di arah Yaman'."

Keteransan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Umar dari Bilal tentang

shalat Nabi SAW di dalam Ka'bah di antara dua tiang. Namun ini
telah dikritik. sebab hadits yang disebutkan berbeda dengan judul bab.

I,
r
t'
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Kandungan judul bab menyatakan bolehnya seseorang memilih shalat

di dalam Ka'bah, di bagian mana saja yang dia sukai. Sementara
hadits Ibnu Umar seakan-akan menentukan tempat di mana seseorang
harus shalat di dalamnya. Tapi kritikan ini dapat dijawab. bahwa
Imam Bukhari memahami shalat Nabi SAW di tempat tersebut hanya
sekedar kebetulan, bukan berarti sengaja memilih tempat tersebut
karena memiliki keutamaan dibandingkan tempat yang lain di dalam
Ka'bah. Ada kemungkinan pula bahwa maksud Imam Bukhari adalah
untuk menjelaskan bahwa shalat di tempat tersebut bukan suatu
keharusan. meskipun shalat di tempat yang dipilih Nabi SAW untuk
melaksanakan shalat adalah lebih utama. Jawaban ini didukung oleh
keterangan di bab berikutnya tentang penegasan Ibnu umar seperti
judul bab di atas. meskipun Ibnu umar sendiri sengaja shalat di
tempat Nabi SAW shalat untuk mendapatkan keutamaannya. Seakan-
akan judul bab ini merupakan isyarat dari Imam Bukhari akan hikmah
ditutupnya Ka'bah saat itu. Hal ini lebih tepat daripada klaim lbnu
Baththal bahwa hikmahnya adalah agar manusia tidak menyangkanya
sebagai Sunnah. Adapun pembahasan masalah ini secara mendetail
telah disebutkan pada bab "Menutup Ka'bah" di awal pembahasan
tentang shalat.

Makna lahiriah judul bab menyatakan bahwa ketika sharat di
bagian-bagian Ka'bah disyaratkan menutup pintu Ka,bah, supaya
ketika shalat dapat menghadap ke selain hamparan tanah. Adapun
madzhab Hanafi membolehkannya meskipun tidak menutup pintu.
Sedangkan pandangan dalam madzhab Syafi,i hampir sama
dengannya, hanya saja disyaratkan pintu tersebut memiliki penutup di
bagian bawahnya meskipun hanya beberapa centi tingginya. Namun
salah satu pendapat dalam madzhab ini mengatakan bahwa tinggi
penutup tersebut adalah setinggi orang yang sedang shalat atau
setinggi pelana unta, dan ini merupakan pandangan yang shahih di
kalangan ulama madzhab tersebut. Sedangkan mengenai shalat di atas

Ka'bah, para ulama berbeda pendapat.
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.*i' d-l iO i' .',; i' 'J)-3 Pt (Rusululluh SAW masuk

Iluirulluh). Sesungguhnya yang demikian terjadi pada tahun

pcnaklukan kota Makkah, seperti tercantum dengan jelas dalam

riwayat Yunus bin Yazid dari Nafi' yang dikutip oleh lmam Bukhari

dalanr pembahasan tentang jihad, b C4' it- nV.') qlt ii,' 
"b 

'At'#i
*V * k ;"i (Nabi SALI/ tlatang patla saat penaklukan kotu

Mukkah dari bagian ulas Makkah di ulas kendaruonnya). Dalam

riwayat Fulaih dari Nafi' berikut. dalam pembahasan tentang

peperangan disebutkan . ,rrtt i ,rt'q)iir P --i"3dlr ..rr- lrtti U;;'JA')
t o' t,

.rr.J;lr ,C i.Ui ;; aub J outlos J*, A; (dan beliau rnembonceng

Usamah -yakni lbnu Zuid- di atas .41 Qashv,u' [unta beliau],

kemudian keduany,a seltakut bersama Bilal dan Ulsntqn bin Thalhah

hingga akhirnya turun di depan masjit{). Sementara dalam riwayat

F'utaih disebutkan. i ei Crt! '0,6 ,7du, ef iUot .1ri; .c;ir .+

|tri qgt (tti sisi Ku'bah. lqlu belictu hersahda kepuda (Jtsntctn,

"Bqu,akan hmci (Ka'bah1 kepada kami." Lalu Utsntan membav'a

kunci dan membukakan pintu Ktr'bah untuk beliau.).

Dalam riwayat Imam Muslim dan Abdurrazzaq melalui jalur

Ayyub dari Nafi' disebutkan , ;i jl.+ii .C#u z,h)b ;. o* Oi t
,'r:yl( u.i ,>i, e,tl ,* i'*,ai,,lr n;\ ')i '^:bA ;:tt'J ;Jti ,lEii oi 'c..is

aqt e *t y i,, .,,I.a lt 
'J'i': 

?r;W (Kemudian betiau SAW

mentanggil Utsman bin Thalhah untuk membav,akan kunci. Utsman

pergi menemui ibunya, namun ia tidak mou menyerahkan kunci ilu.

Utsman berkata. "Demi Allsh, hendaklah engkau memberikannya

atau aku akan mengeluarkan pedang ini dori pinggangku" " Ketika

sang ibu melihat hal itu, ia pun memberikannya. Lalu Ulsman datang

kepada Nabi SAW dan membukakan pintu).

Dari riwayat Fulaih diketahui bahwa yang membuka pintu

adalah Utsman bin Thalhah. Akan tetapi AI Fakihi meriwayatkan

-melalui jalur yang lemah- dari lbnu Umar. dia berkata, *i V ori
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f i' & n' ,S'r. p,6 ;i? '4;trJ, '€5 yi 'gn;x- t 'ti o';i,";- a;ts,

:i@ a*!' '&: 
@oni Ahu Thulhah mengaku titlak seorang pun

mampu mentbuka Ka'bah selain mereka, makt Rasululluh SAW

mengambil kunci dan membuka Ka'bah dengan tangunnyel. Utsman
yang disebutkan pada hadits ini adalah Utsman bin Thalhah bin Abi
Thalhah bin Abdu Uzzabin Abdu Ad-Dar bin Qushai bin Kilab. Dia
dinamakan Al Hajabi (tukang kunci), sedangkan keluarganya

dinamakan Al Hajabah, sebab mereka yang bertugas membuka dan

mengunci Ka'bah. Saat ini mereka dikenal dengan sebutan
"Syaibiyin". dinisbatkan kepada Syaibah bin lJtsman bin Abi Thalhah,
yakni anak paman dari Utsman bin Abi Thalhah yang disebutkan pada

hadits di atas. bukan anaknya sendiri. Syaibah juga termasuk sahabat

Nabi SAW dan memiliki riwayat yang dinukil langsung dari beliau.
Sedangkan nama ibu Utsman adalah Sulafah.

L*'t ,):/,'': -;": ; ^;r;it'g lbeltau bersama (Jsamalt bin Zaid,

Bilal dan Utsman). Imam Muslim menambahkan melalui jalur lain,
"bi "# qp:,; ds @o, ridak seorang pun diperkenankan mqsuk

bersama mereka). Dalam riwayat An-Nasa'i melalui jalur Ibnu 'Aun
dari Nafi' disebutkan, 'u*i|, l:iq: ,;t;i:t /& 'i. 'JbAt ,*,'1 lOon

bersama mereka Al Fadhl bin Abbas, Usamah bin Zaid, Bilal dan
Utsman). Pada riwayat ini ditambahkan Al Fadhl. Lalu dalam riwayat

Imam Ahmad dari hadits Ibnu Abbas disebutkan, - i:oii' ,fi e:b
"^Xit € p- I lfii -4iai k i;i ;sij gaudaraku At Fadhl -dan ia

bersama beliau SAW ketika memasuki Ka'bcth- menceritakan
kepadaku bahwa beliau SAI{I tidak shalat di dalam Ka'bah\.
Pembahasan mengenai hal ini akan diterangkan setelah dua bab.

"* t*6 (maka mereka menutup pintu Ka'bah otas mereka).

Dalam riwayat Hassan bin Athiyah dari Nafi' yang diriwayatkan oleh

Abu Awanah disebutkan, ttt ,t (dari dalam). Lalu Yunus

menambahkan, fi-* ttW e3,i pia tinggal pada siang hari dengan
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lumu). Dalam riwayat Fulaih disebutkarr- ** i6') 1".i 1di, tinS4gal

dalum wuktu yung, lumu). Sernentara dalam riwayat .luwairiyah dari

Nafi' di awal pembahasan shalat disebutkan, Jtlrli (beliuu

mempcrluma). Dalam riwayat lbnu 'Aup dari Nal]' disebutkan, 
'*i

q W (Beliau tinggul di dulumnyu bcbaropct v'aktu lamanya).lmam

Muslim meriwayatkan melaluijalur Ubaidillah dari Nafi', *li ftiV6

X* ;qt (Merekct mcngttnci pinlu ctttrs mereka clalam u'aktu yang

lamct). Kemudian dalalu riwayat Ayyub dari Nafi' disebutkan, |SA
-bb W-(Dia ringgcrl tli tlttlumnl'ct sesctttl)' Dalam riwayat An-Nasa'i

melaluijalur Ibnu Abi Mulaikah disebutk an. 
- i *" t* t:*'j

W. tf JJ', * io' .,l- ;t ';rV'i w-r- (Aku menrlapati sesuatu,

maka aku pergi kemudian kembali dengun ceput dan aku dapati Nabi

SAW keluar dari Ka'bah). Dalam kitab Al Muwaththa' disebutkan,

"Keduanyct mengunci pintu atas beliott". Yakni, Utsman dan Bilal.

Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Ibnu 'Aun dari Nafi'

disebutkan, ./$t LoL'# JA:v luutra (Jtsman merapcttkan pintu

atas mereka).

Berbagai riwayat ini dapat dikompromikan bahwa Utsman yang

melakukannya langsung karena ini merupakan tugasnya. lalu Bilal

membantunya. Adapun riwayat yang menggunakan lafazh jamak

(yakni mereka) termasuk orang yang memerintahkan serta yang ridha

akan hal itu.

ei U'J'Ji * tF Lti (ketika ntereka memhukn. mako aku

orang yang pertama kali masuk\. Dalam riwayat Fulaih disebutkan. p
'eJA'J?!Jit,61 ]€ri ef (Kemudian beliou keluar, maka manusia

berebutan masuk dan aku mendohului mereka). Dalam riwayat Ayyub

disebutkan, 'ffr* 16r i:rirrii t-i €r:' :lq't *: (Aku seorang laki-

laki yong masih muda lagi kuat, makq aku berusaha mendahului
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manusiu hingga uku herhu.ril mendahului meraka). Sementara dalam

riwayat Juwairiyah disebutkan , :ii 'V ej i'J'si '*k 1,1f,, uduluh

manusia yung perlama musuk selelah beliuu). Lalu dalam riwayat

lbnu 'Aun juga disebutkan. l*ir Llii +';1$ *'S pefu menuiki

lunggo dan masuk ke dalam Ka'bah). Kemudian dalam riu'ayat

Mujahid di awal pembahasan tentang shalat dari Ibnu Umar

disebutkan. ir.qJ' G *.ri ll/,.lli (Dan aku mendapati Bilul bercliri

di anlara dua pinlu). Azruqi menyebutkan dalam pembahasan tentang

Makkah bahwa Khalid bin Al Walid berada di pintr,r untuk

menjauhkan orang-orang dari beliau SAW. Seakan-akan Ibnu Umar

datang setelah Nabi SAW masuk dan menutup pintu.

'^lU Uq 'oji gfu mendapati Bilul, maka aku bertunyu

kepadanya). Dalam riwayat Malik dari Nafi' di awal pembahasan

shalat ditambahkan, V 6 (Apa yang beliau lakukan). Dalam rir.r'avat

Juwairiyah. Yunus dan mayoritas sahabat Nafi' disebutkan. )rq tit i
lrP i-i (Aku bertanya kepada Bilal, dimana beliau [NabiJ shatut?).

Hadits ini tercantum dalam riwayat Mujahid dan Ibnu Abi

Mulaikah dari Ibnu Umar, rt ,JG eii,k g @pakah beliau SAW

shalat di dalamnya?" Diq menjawab, "Benar."). Demikian pula yang

terdapat dalam riwayat Mujahid dan Ibnu Abi Mulaikah dari Ibnu

Umar, ;rJ ;Jtt t1i3' e &'t +t; it' e'$t &i ,'c-;;J- (aku berkata,

"Apakah Nqbi SAW shalat di dalam Ka'bah?" Dia menjawab,

" Benar.").

Tampak jelas bahwa Ibnu Umar yang pertama kali memastikan

apakah Nabi SAW shalat di dalam Ka'bah atau tidak. Kemudian dia

menanyakan di bagian mana beliau SAW shalat di dalam Ka'bah.

Dalam riwayat Yunus dari Ibnu Syihab, yang dikutip oleh Imam

Muslim disebutkan, "Bilal atau Utsman bin Thalhah memberitahukan

kepadaku", yakni disertai keraguan. Akan tetapi riwayat yang kuat

adalah bahwa beliau bertanya kepada Bilal.
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Dalam riwayat Abu Awanah melalui jalur Alla' bin

Abdurrahman dari Ibnu Umar bahwa dia bertanya kepada Bilal dan

Usamah bin Zaid ketika keduanya keluar, "Di bagian manakah Nabi

SAW shalat dalam Ka'bah?" Keduanl'a berkata, "Pada arahnya." Hal

serupa juga diriwayatkan oleh Al Bazzar.

Dalam riwayat Imam Ahmad dan Ath-Thabrani melalui jalur

lain disebutkan, "Aku berkata. 'Di bagian manakah Nabi SAW

shalat?' Mereka menjawab..." Apabila riwayat ini akurat. maka harus

dipahami bahu,a pertama kali Ibnu Umar bertanya kepada Bilal seperti

yang telah diterangkan, kemudian dia ingin lebih meyakinkan tempat

Nabi SAW shalat, maka dia bertanya kepada Utsman dan Usamah.

Keterangan ini diperkuat oleh lafazh dalam riwayat Ibnu 'Aun yang

dinukil oleh Imam Muslim, * e jJLi bi 
"5't 

(Dan aku lupa

bertanya kepada mereka berapa [rakaatJ beliau shalat).

Pemahaman yang kami kemukakan ini lebih tepat daripada

pernyataan Iyadh yang menganggap salah riwayat Imam Muslim yang

telah kami sitir. Seakan-akan dia belum meneliti riwayat-riwayat yang

lainnya. Lalu kisah Ibnu Umar bersama Usamah tidak bertentangan

dengan riwayat yang dinukil oleh Imam Muslim dari hadits Ibnu

Abbas, bahwa Usamah bin Zaid mengabarkan kepada Ibnu Umar;

sesungguhnya Nabi SAW tidak shalat di dalam Ka'bah. akan tetapi

beliau hanya bertakbir di sudut-sudut Ka'bah. Kedua versi ini

mungkin dapat dipadukan, bahwa ketika Usamah mengatakan Nabi

SAW shalat di dalam Ka'bah hanya berdasarkan keterangan Bilal dan

Utsman. sedangkan saat menafikan hal itu berdasarkan apa yang dia

ketahui sendiri. karena dia tidak melihat Nabi SAW melakukan shalat.

"- --? o- t'.ollt{lt i-tpt i. @i antaro dua tiang yang berada di arah

yo*or).Dalam riwayat Juwairiyah disebutkan , ;r'1r;!r /3F i.@i
antoro dua tiang yang berada di depan). Dalam riwayat Malik dari

Nafi' disebutkan, :f- ,f t't"Fj "U" ,f tt'* fr (Beliau

menempatkan satu tiang di sebelah kanannya dan satu tiang di

sebelah kirinya). Sementara dalam salah satu riwayat dari beliau
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disebutkan. ^t*; *
Pembahasan mengenai hal itu telah dijelaskan dengan panjang lebar
pada bab "Shalat di Antara Tiang-tiang". Akan tetapi, di sini kami
hanya akan menjelaskan apa yang belum disebutkan.

Riwayat Fulaih dalam pembahasan tentang peperangan

menyebutkan, ,u-'-b:*i 9 ,p 4, o,k', ,;:.t;:ir iiljr clri'+.

y* 'e:#' r'; |frs {,'jir P, i. /_t'il, i ,p (Di ctnrura

kedua tiang ini yang berada di bagian depan dan Ka'bah ntemiliki
enam tiang di kedua bagiannya. Beliau sAW shalat di anlara dua
liang yang beradct di bagian depan. dan beliau menempatkun Ka'bah
di belakangnya). Lalu di bagian akhir riwayat itu dikatakan, ,l6i.ijr *c:

trtt

,t-J> 6t-y 4 Jp 6ilr (Dan di tempat heliau SAl4r shalat patlanya

terdaput *or*r, *urrlr).

Semua keterangan di atas menggambarkan keadaan Ka'bah
sebelum dilakukan pemugaran pada zaman Ibnu zubair. Adapun
keadaannya saat ini telah diterangkan dalam riwayat Musa bin Uqbah
dari Nafi' seperti tefiera pada bab berikutnya. dimana jarak antara
tempat Nabi SAW berdiri dengan tembok yang berhadapan dengan
beliau saat itu sekitar tiga hasta. Keterangan tambahan ini
diriwayatkan oleh Imam Malik dari Nafi', seperti dikutip oleh Abu
Daud melalui jalur Abdurrahman Al Mahdi dan Ad-Daruquthni dalam
kitab Al Ghara'ib melalui jalurnya dan jalur Abdullah bin wahab
serta selain keduanya dari Malik, dengan lafazh; el$ Mt G1 + Sl,
g')t @aiou shalat, dan antara beliau dengan kibtat terdapat tiga

hasta). Demikian pula diriwayatkan oleh Abu Awanah melalui jalur
Hisyam bin Sa'ad dari Nafi. Pada versi riwayat ini dinyatakan dengan
tegas bahwa jarak tersebut adalah tiga hasta. Akan tetapi An-Nasa'i
meriwayatkan melalui jalur Ibnu Al easim dari Malik dengan lafazh,

{\i ,llfr'U I (Sekitar tiga hasta). Keterangan ini sesuai dengan

riwayat Musa bin Uqbah.
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Dalam pembahasan tentang Makkah, Al Azruqi dan Al Fakihi

meriwayatkan melalui jalur lain bahwa Muawiyah bertanya kepada

lbnu Umar. l'9' ,y.J'A*..1+r ,j6 \*j * io' ,,I2 yt'J'p', tYt';-i
# ii t'V (Di msna Rasulullah SAW shala|l" Dio meniuwab,

".ludiktnluh anlaru engkau dengan tembok dua alau liga haslct.").

Berdasarkan keterangan ini, maka bagi siapa yang ingin mengikuti

Nabi SAW dalam masalah ini, hendaknya ia membuat jarak dengan

tembok sekitar tiga hasta. Dengan demikian, kedua kakinya akan

menginjak tempat kedua kaki beliau SAW. Ini apabila jaraknya persis

tiga hasta. Begitu pula kedua lutut, kedua tangan maupun wajahnya

akan menyentuh langsung ke tempat kedua lutut, tangan dan wajah

beliau SAW apabila jaraknya kurang dari tiga hasta.

Adapun jumlah rakaat shalat beliau SAW saat itu telah

dijelaskan pada bagian awal pembahasan tentang shalat. Di tempat itu
saya mengisyaratkan cara mengompromikan antara riwayat Mujahid

dari Ibnu Umar yang menyebutkan bahwa beliau shalat dua rakaat

dengan riwayat dari Nafi' bahwa Ibnu Umar berkata, "Aku lupa untuk

bertanya kepadanya berapa (rakaat) beliau SAW shalor." Saya juga

telah mengemukakan bantahan yang cukup bagi mereka yang

mengklaim bahwa riwayat Mujahid mengalami kekeliruan.

Pelaiaran vane dapat diambil

l. Penjelasan tentang riwayat sahabat dari sahabat, serta bolehnya

bertanya kepada yang utama meski ada yang lebih utama, dan

merasa cukup dengan jawaban dari orang yang utama tersebut.

Boleh berhujjah dengan khabor ahad.

Kekhususan bagi yang lebih dahulu untuk menempati tempat

yang utama.

Bertanya tentang ilmu dan antusias untuk mendapatkannya.

Keutamaan Ibnu Umar karena kesungguhannya dalam

menelusuri atsar-atsar Nabi SAW untuk diamalkannya.
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6. C)rang yang utama di kalangan sahabat terkadang tidak hadir

bersama Nabi SAW pada sebagian peristiwa penting. lalu
peristiwa itu dihadiri oleh sahabat lain yang kedudukanny'a lebih

rendah darinya sehingga sahabat yang hadir melihat apa yang

tidak dilihat oleh sahabat yang utama tersebut. Abu Bakar. Umar

dan selain keduanya dari kalangan sahabat lebih Lltalla
dibandingkan Bilal serta sahabat yang bersamanya.

Pada pembahasan sebelumnya, Imam Bukhari telah menjadikan

hadits ini sebagai dalil bagi persoalan-persoalan berikut:

l. Shalat menghadap maqam Ibrahim hukumnya tidak wajib.

2. Boleh shalat di antara tiang selain shalat berjamaah.

3. Adanya syariat pembuatan pintu dan menutup pintu-pintu
masjid.

4. Sutrah (pembatas) shalat disyariatkan hanya pada saat

dikhau'atirkan akan ada yang lewat di hadapannva saat shalat.

sebab Nabi SaW shalat di antara dua tiang dan tidak
menghadap ke salah satu dari keduanya. Akan tetapi nampaknya
Nabi SAW tidak menghadap ke salah satu tiang, karena beliau
merasa cukup dengan posisinya yang dekat dengan tembok.
Seperti yang telah dijelaskan bahwa tempat beliau berdiri
dengan tembok berjarak tiga hasta. Demikian judul bab yang

disebutkan oleh An-Nasa'i bagi hadits ini. yaitu jarak dengan

sutrah hendaknya tidak lebih dari tiga hasta.

Dari riwayat ini dapat diketahui perkataan para ulama bahwa
tahiyat Masjidil Haram (yakni thawaf) khusus bagi mereka yang tidak
akan masuk Ka'bah. Hal ini berdasarkan perbuatan Nabi SAW yang

datang lalu menghentikan hewan tunggangannya di dekat Ka'bah,
kemudian memasukinya dan shalat di dalamnya dua rakaat. Shalat ini
mungkin dilakukan atas dasar bahwa Ka'bah merupakan masjid
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terscndiri, atau shalat tersebut sebagai tuhiyat (penghormatan) bagi

seluruh bagian Masiidil Haram. Riu'ayat ini juga menerangkan

disukainya masuk ke dalam Ka'bah.

Ibnu Khuzaimah dan Al Baihaqi nteriwayatkan dari hadits Ibnu

Abbas, dari Nabi SAW, 'n fi* Cis zL; e ,yt 4t ,F, u
(Burangsiapa masuk Ku'bah, ntaka iu masuk dalam kcbaikan dan

keluur dalam keadaon diampttni dosanya). Al Baihaqi berkata,

"Hadits ini hanya diriwayatkan oleh Abdullah bin Al Mu'ammal,

sementara dia termasuk perawi yang lemah."

Perihal disukainya masuk Ka'bah berlaku apabila tidak

menyakiti orang lain saat memasukinya. Ibnu Abi Syaibah

meriwayatkan dari perkataan Ibnu Abbas, "Sesungguhnya masuk

Ka'bah tidak termasuk sedikitpun dalam bagian haji." Sementara Al

Qurthubi meriwayatkan dari sebagian ulama bahwa masuk Ka'bah

termasuk rangkaian manasik' haji. Tapi pendapat ini dibantah bahwa

Nabi SAW memasuki Ka'bah pada saat penaklukan kota Makkah,

padahal saat itu beliau tidak dalam keadaan ihram.

Mengenai riwayat yang dinukil oleh Abu Daud. At-Tirmidzi,

lbnu Khuzaimah dan Al Hakim dari Ais1"ah, ';-P'$3 6y q t'f '^3i

qi * 
";tu 

t';i oi 'te:v e*lr ita> ,'Jtit "'*1 'r') €')'"i ,ft
(Bahwasanya beliau SAW keluar dari sisinya dengan wajah ceria,

kemudian kembali dengan wajah kusut seraya bersabda, "Aku masuk

ke Ka'bah, maka aku khau,atir telah ntemberatkan atas umatku.")

telah dijadikan alasan oleh mereka yang mengatakan bahwa masuk

Ka'bah termasuk rangkaian manasik haji, sebab Aisyah tidak turut

bersama Nabi SAW pada tahun penaklukan kota Makkah dan tidak

pula saat beliau umrah. Bahkan. setelah dua bab akan disebutkan

bahwa beliau SAW tidak masuk Ka'bah ketika mengerjakan umrah.

Maka. jelaslah bahwa kisah yang dimaksud terjadi saat melakukan

haii. Hanya saja Nabi SAW tidak masuk Ka'bah saat melakukan

umrah, karena di dalam Ka'bah saat itu terdapat banyak patung dan

gambar -seperti akan dijelaskan- dan beliau tidak
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menghilangkannya, berbeda ketika penaklukan kota Makkah. Nanrun

ada kemungkinan Aisyah mengucapkan perkataannya itu di Madinah

ketika Nabi SAW kembali. Dalam hadits tersebut tidak ada indikasi

yang menafikan kemungkinan ini. Lalu akan disebutkan pula nukilan

dari sebagian ahli ilmu bahwa beliau tidak masuk ke dalam Ka'bah

saat melakukan haji.

Faidah lain dari hadits ini adalah disukainya shalat di dalam

Ka'bah dan ini merupakan makna lahiriah dari riwayat tadi. Lalu

dimasukkan pula di dalamnya shalat-shalat fardhu, sebab tidak ada

perbedaan antara shalat sunah dan shalat fardhu dalam masalah

menghadap kiblat bagi yang bermukim (tidak bepergian). dan ini
merupakan pendapat jumhur ulama.

Sementara dari Ibnu Abbas dinukil pendapat yang mengatakan

bahwa hukum shalat di dalam Ka'bah adalah tidak sah karena

membelakangi sebagian Ka'bah, padahal shalat diperintahkan untuk

menghadap Ka'bah. Perintah ini dipahami dalam arti menghadap ke

seluruh Ka'bah. Pandangan Ibnu Abbas tersebut menjadi pendapat

sebagian ulama madzhab Maliki, Azh-Zhahiriyah serta Ath-Thabari.

Al Maziri berkata, "Pendapat yang masyhur dalam madzhab

kami telah melarang melakukan shalat fardhu di dalam Ka'bah. serta

wajib mengganti apabila shalat fardhu yang dimaksud terlanjur

dilakukan di dalam Ka'bah." Kemudian dari Ibnu Abdul Hakam

dikatakan bahwa shalat fardhu di dalam Ka'bah dianggap sah,

pendapat ini dibenarkan oleh Ibnu Abdil Barr dan Ibnu Al Arabi.

Sementara Ibnu Hubaib mengatakan bahwa orang yang shalat fardhu

di dalam Ka'bah harus mengulangi shalatnya tanpa kecuali, dan dari

Asbagh dikatakan bahwa shalat tersebut diulangi apabila dengan

sengaja dilakukan di dalam Ka'bah.

Imam ArTirmidzi membolehkan shalat sunah di dalam Ka'bah

secara mutlak, tetapi sebagian ulama madzhab Hanafi membatasinya

pada selain shalat sunah rawatib serta shalat sunah yang disyariatkan

dilakukan secara berjamaah. Kemudian dalam kitab Syarh Al Umdah

oleh Ibnu Daqiq Al 'Id disebutkan, "Malik tidak menyukai atau
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melarang melakukan shalat lardhu dalam Ka'bah", seakan-akan lbnu

Daqiq hendak mengisyaratkan pcrbedaan versi riwayat yang dinukil

dari Imam Malik mengenai hal itu.

Masalah lain yang masuk dalam perbedaan pendapal seperti di

atas adalah shalat di Hajar Aswad, perbedaan pendapat tentangnya

sama seperti perbedaan terdahulu pada bagian awal pembahasan

tentang shalat rnenghadap ke arah pintu. Adapun jika seseorang

membelakangi Ka'bah dan menghadap Hajar Aswad, maka shalatnya

tidak sah rnenurut pendapat yang mengatakan bahwa arah tersebut

tidak termasuk bagian Ka'bah. Lalu di antara perkara musykil dalam

masalah ini adalah apa yang dinukil oleh Imam An-Nawawi di dalam

kitab Zuwa'id Ar-Raudhqh dari para ulama madzhab syaf i.

bahwasanya shalat fardhu di dalam Ka'bah -bila tidak dikaitkan

dengan jama'ah- lebih utama daripada shalat di luar Ka'bah. Sisi

kemusykilan bagi pendapat ini adalah: bahwa shalat fardhu di luar

Ka'bah keabsahannya telah disepakati. sedangkan keabsahan shalat

fardhu di dalam Ka'bah masih diperselisihkan. Mak4 bagaimana

mungkin shalat yang statusnya masih diperselisihkan dinyatakan lebih

utama daripada shalat yang telah disepakati keabsahannya?

52. Shalat di Dalam Ka'bah

15g9. Dari Nafi, dari Ibnu umar RA bahwasanya apabila dia masuk

ke Ka'bah, maka dia berjalan ke arah depan dari posisi masuk, dan

98 - FATIIT'L BAARI



menempatkan pintu di bagian belakangnya. Dia berjalan hingga
jaraknya dengan tembok yang ada di hadapannya sekitar tiga hasta,
lalu melakukan shalat. Dia menelusuri tempat yang dikabarkan
kepadanya oleh Bilal bahwa Nabi SAW pernah shalat di situ.
Seseorang tidak dilarang untuk shalat di bagian Ka'bah mana saja

sesuai yang dia kehendaki.

Keterangan Hadits:

oN. -t;i * d', (dan tidak mengapo bagi se;;eorang... dan

seterusnya). Secara zhahir ini adalah perkataan Ibnu Umar. Namun
ada pula kemungkinan bahwa kalimat tersebut diucapkan oleh orang
lain. sebagaimana hadits morfu ' yang telah disebutkan pada

pembahasan tentang shalat pada bab "shalat di antara Tiang-tiang',.

53. Orang yang Tidak Masuk Ka'bah

Ibnu Umar RA sering melaksanakan haji namun tidak masuk ke
dalam Ka'bah.

4Jll 7*l
o, c z

4!l J-, .9
.t)

,,--
c;1.? Jtbi
'o

,b', i.l Ju;

u)

1600. Dari Abdullah bin Abi Aufa, dia berkata, ,.Rasulullah

SAW melakukan umrah, maka beliau thawaf di sekitar Ka,bah. Lalu
dia (lbnu Umar) shalat di belakang maqam dua rakaat dan bersamanya
ada orang-orang yang menutupinya." Seorang laki-laki bertanya
kepadanya, "Apakah Rasulullah SAW masuk Ka'bah?', Dia
menjawab, "Tidak."

,^t
ot,

4-lt aljl )c-(->
a2 t' '

ca.lg c

7,

.,/Ul
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Keterangan Hadits:

Sepertinya Imam Bukhari memasukkan judul bab ini sebagai

bantahan terhadap mereka yang mengatakan bahwa masuk ke dalam

Ka'bah termasuk manasik haji. sebagaimana yang dijelaskan pada bab

sebelumnya. Lalu Imam Bukhari cukup menyebutkan alsur dari lbnu

Umar RA, sebab dia perawi paling masl.hur yang menukil keterangan

bahwa Nabi SAW masuk ke dalam Ka'bah. Seandainya masuk

Ka'bah menurutnya termasuk rangkaian manasik haji, tentu Ibnu

Umar tidak pernah meninggalkannya. karena dia yang sangat serius

mengikuti jejak Nabi SAW.

(lbnu umar... dan seterusnya). Rirvayat ini disebutkan dengan

sunad ymtg maushul oleh Sufyan Ats-Tsauri dalam kitabnya Al Jami'
melalui riwayat Abdullah bin Al Walid Al Adani dari Suffan, dari

Hanzhalah. dari Thawus. dia berkat u, it',yn- lj V '* '$ jr'oC
(lbnu Umar berkali-kali menunaikan haii dan tidak masuk ke dalam

Ko'bch). Riwayat ini disebutkan oleh Al Fakihi melalui ialur yang

sama.

ta1(jr *j y io' .,t.a iiot J':-j'ysi (apakah Rasululluh SAW

mosttk Ka'bah). Yakni. pada saat melaksanakan umrah tersebut.

1 :Si 6A menjawab, "Tida?'\. An-Nawawi berkata, "Para

ulama mengatakan bahwa alasan mengapa Nabi SAW tidak masuk

Ka'bah saat itu adalah karena di dalam Ka'bah terdapat patung-patung

dan gambar, dan kaum musyrikin tidak akan membiarkan beliau untuk

mengubahnya. Pada saat penaklukan kota Makkah, beliau

memerintahkan agar gambar-gambar tersebut dihilangkan, lalu beliau

memasukinya sebagaimana yang tercantum dalam hadits Ibnu Abbas

yang disebutkan setelah ini. Ada pula kemungkinan bahwa masuk ke

dalam Ka'bah tidak tercantum dalam perjanjian Hudaibiyah, sehingga

apabila Nabi SAW bermaksud memasukinya, niscaya orang-orang

muslrik akan mencegah beliau sebagaimana mereka mencegah beliau

untuk tinggal di Makkah lebih dari tiga hari. Oleh sebab itu, beliau

!.

i

1
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tidak bermaksud menrasuki Ka'bah agar tidak mendapat lranrbatan

dari kaum musyrikin.

Dalam kitab .sirqh diriwayatkan dari AIi bahwa Nabi SAW
pernah memasuki Ka'bah sebelum hijrah, lalu menghilangkan

sebagian patung yang ada. Sementara dalam kitab Ath-Thaboqat

diriwayatkan dari Utsman bin Thalhah seperti itu. Meskipun

keterangan ini akurat, namun tetap tidak menggoyahkan pendapat

pertama, sebab masuknya Nabi SAW saat itu adalah untuk

menghilangkan sebagian kemungkaran di dalam Ka'bah. bukan

sekedar melakukan ibadah. Sementara menghilangkan patung pada

masa gencatan senjata tidaklah memungkinkan. berbeda dengan saat

penaklukan kota Makkah.

Catatan

Al Muhibb Ath-Thabari menjadikan riwayat-rir,vayat irang telah

disebutkan untuk menyatakan bahwa Nabi SAW masuk Ka'bah pada

saat menunaikan haji dan penaklukan kota Makkah, tapi tidak ada

indikasi ke arah itu. sebab keterangan bahwa beliau tidak masuk

Ka'bah saat umrah tidak berarti beliau masuk Ka'bah dalam semua

perjalanannya ke Makkah.

54. Orang yang Bertakbir di Sudut-sudut Ka'bah
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l60l . Dari lbnu Abbas RA. dia berkata. "Sesungguhnya

Rasulullah SAW ketika datang enggan tnemasuki Ka'bah, karena di

dalarnnya terdapat sembahan-sernbahan. Beliau memerintahkan agar

sembahan-sembahan tcrsebut dikeluarkan. Lalu mereka mengeluarkan

gambar Ibrahim dan Ismail. di tangan keduanya ada undian.

Rasulullah sAw bersabda. 'semogu .llluh membinusakan ntereka.

Sungguh, demi Allah, mereku leluh ntangelahui bahu'a keduttnyu tiduk

pernuh melukukan undian'. Lalu beliau masuk ke dalam Ka'bah,

kemudian takbir di sudut-sudutnya dan tidak shalat di dalamnya."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Abbas. p., f, €.'-lS Ui

q'F"(Sesungguhnya beliau SAW takbit'di Ka'bah clan titlak shqlat

di dalamny,a). Imam Bukhari memasukkannya sebagai hadits shahih

lalu berhujjah dengannya meskipun dia berpendapat untuk

mengedepankan hadits Bilal yang men)'ebutkan bahwa Nabi SAW

shalat di dalam Ka'bah. Akan tetapi tidak ada kontradiksi dalam hal

itu apabila ditinjau dari kandungan judul bab. sebab Ibnu Abbas

menerangkan adanya takbir dan Bilal tidak. Sementara Bilal

menetapkan adanya shalat dan Ibnu Abbas menafikannya, maka Imam

Bukhari berhujjah dengan keterangan tambahan dari Ibnu Abbas.

Sedangkan keterangan Bilal yang menetapkan Nabi SAW shalat di

dalam Ka'bah harus lebih dikedepankan daripada keterangan Ibnu

Abbas yang menafikannya, ini dikarenakan dua hal:

Pertama, waktu itu Ibnu Abbas tidak bersama Nabi SAW.

bahkan keterangan yang menafikan Nabi SAW shalat di dalam

Ka'bah terkadang dinisbatkan kepada Usamah dan terkadang pula

kepada saudaranya, Al Fadhl, padahal tidak ada keterangan bahwa Al

Fadhl turut serta masuk ke Ka'bah saat itu kecuali melalui riwayat

yang syadz.
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Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur lbnu Abbas dari
saudaranya. Al Fadhl, bahwa Nabi sAW tidak shalat di dalam Ka'bah.
Maka, ada kemungkinan keterangan tersebut dia nukil dari Usamah,
karena Usamah turut serta masuk ke dalam Ka'bah bersama

Rasulullah SAW saat itu seperti yang telah dijelaskan. Dalam
pembahasan tentang Shalat diterangkan bahwa Ibnu Abbas telah
meriwayatkan keterangan yang menafikan shalatnya Nabi SAW di
dalam Ka'bah, sebagaimanayangdikutip oleh Imam Muslim. Bahkan,
telah disebutkan pula keterangan yang menetapkan bahwa Nabi SAW
shalat di dalam Ka'bah dari Usamah melalui riwayat Ibnu Umar yang

disebutkan oleh Imam Ahmad dan selainnya. Dengan demikian,
terjadi kontradiksi riwayat yang dinukil dari Usamah mengenai hal itu.

Kedua. riwayat Bilal lebih unggul dikarenakan menetapkan
perbuatan (irsbut). sedangkan riwayat yang lainnya menafikan hal itu.
Dari sisi lain riwayat Bilal tidak bertentangan dalam menetapkan
shalatnya Nabi SAW di dalam Ka'bah, sedangkan riwayat mereka
yang menafikannya bertentangan, karena telah diriwayatkan dari
mereka keterangan yang menetapkan bahwa Nabi SAW shalat di
dalam Ka'bah.

Imam An-Nawawi serta ulama lainnya berkata, '.Riwayat
Usamah yang menetapkan bahwa Nabi SAW shalat di dalam Ka'bah
dan riwayat Usamah yang menafikan hal itu, mungkin dapat
dikompromikan dengan mengatakan; ketika mereka masuk ke dalam
Ka'bah, mereka pun menyibukkan diri dengan berdoa. Saat Usamah
melihat Nabi SAW berdoa, maka dia juga menyibukkan diri dengan

berdoa di salah satu sudut Ka'bah, sementara Nabi SAW berdoa pada

sudut yang lainnya. Kemudian Nabi SAW melakukan shalat dan Bilal
melihatnya karena posisinya yang dekat dengan Nabi SAW, terapi
Usamah tidak melihat beliau karena posisinya cukup jauh dari beliau,
selain dia juga sedang sibuk berdoa. Di samping itu, setelah pintu
Ka'bah ditutup. maka keadaan di dalamnya menjadi gelap, meskipun
ada kemungkinan bahwa penglihatan Usamah terhalang sebagian

tiang Ka'bah. Oleh sebab itu. Usamah menafikan bahwa Nabi SAW

FATEUL BAARr - lO3



shalat di dalam Ka'bah berdasarkan dugaannya." Sementara Al
Muhibb Ath-Thabari berkata, "Ada kemungkinan Usamah tidak

berada di dekat Nabi SAW karena suatu kebutuhan, sehingga tidak

sempat melihat beliau melakukan shalat."

Kemungkinan yang disebutkan ini diperkuat oleh riwayat Abu

Daud Ath-Thayalisi dalam Musnad-n1'a dari Ibnu Abi Dzi'b, dari

Abdurrahman bin Mihran. dari Umair (mantan budak Ibnu Abbas),

dari Usamah. dia berkata. y3' C *t * h' ,p iirr Jr., obLb|
..t. . ..: t*.11 :. ,.: ,jQt b. q|p o; ic-fte ,v ,y ))t ttJi (s'j,o tsi'S (Aku masuk menemui

Rasulu:llah Sei ai aoio*'Xo'Orn kenttdian beliau melihur gambar

lalu minto dibau,akan seember air. Aku pun membawakan kepadanya,

muka beliau menyirant gambar dengan uir tersebul).

Sanctd riwayat ini jayyid. Al Qurthubi berkata, "Seakan-akan

Usamah menafikan shalat Nabi SAW di dalam Ka'bah, karena waktu

dia pergi mengambil air itu tidak begitu lama."

Semua penjelasan di atas berdasarkan bahwa kisah tersebut

terjadi pada saat penaklukan kota Makkah. Apabila tidak demikian

(maka tidak ada dilema), sebab Umar bin Syabah telah meriwayatkan

dalam pembahasan tentang Makkah melalui jalur Ali bin Badzimah

(seorang tabi'in), ia berkata, 'n;'Yt't 4Kr'1,ta: * h, ,* C, ,PS
, t , . . t , . 4.

riS,l uli- irv ;it U ir6i G'J {f (Ii ,.-,Ot db e;6i ,/i') ,)*.
(Nabi SAW *orutc Xa'Oal, bersama Bilal, dan (Jsamah duduk di pintu.

Ketiko beliou keluar, didapatinya Usamah telqh duduk dengan cara

menempelkan pontat ke tanah dan melipot lutut serto mengikatnya

dengan kain, maka beliau melepaskan kain itu). Barangkali Usamah

duduk istirahat kemudian tertidur sejenak hingga tidak menyaksikan

Nabi SAW melakukan shalat. Ketika ditanya, dia menafikannya,

sebab waktu yang dia gunakan duduk di tempat itu sangat singkat.

Sesungguhnya semua keterangan dari Usamah hanyalah menafikan

bahwa ia melihat langsung, bukan menafikan inti persoalannya.
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Sebagian ulama ada yang mengompromikan kedua versi riwayat
itu tanpa mengunggulkan salah satunya daripada yang lain. Adapun
cara mengompromikannya ada beberapa cara:

Pertamil. memahami lafazh "shalat" pada riwayat yang
menetapkan makna shalat dalam tinjauan bahasa (berdoa), sedangkan
makna shalat dalani riwayat yang menafikan dipahami dalam makna
syar'i. Ini merupakan cara yang ditempuh oleh mereka yang
mernakruhkan shalat di dalam Ka'bah, baik shalat fardhu maupun
sunah. Tapi pendapat ini dibantah oleh keterangan yang terdapat pada

sebagian jalur periwayalan yang menyebutkan jumlah rakaatnya.
Maka, shalat yang dimaksud adalah shalat dalam makna syar'i. bukan
sekedar berdoa.

Keduo. Al Qurthubi berkata. "Mungkin shalat yang dikerjakan
Nabi SAW didalam Ka'bah adalah shalat sunah, sedangkan shalat
yang dinafikan adalah shalat fardhu. sebagaimana yang dinukil dari
Imam Malik."

Ketiga, Al Muhallab berkata dalam kitab Syarh Al Bukhari,
"Ada kemungkinan Nabi SAW masuk Ka'bah dua kali, salah satunya
dengan melakukan shalat dan yang lain tidak." Ibnu Hibban berkata.
"Cara paling tepat menurut pendapat saya dalam mengompromikan
riwayat yang ada adalah menempatkan kedua riwayat pada dua w'aktu
yang berbeda. Dikatakan, bahwa ketika Nabi SAW masuk Ka'bah saat

penaklukan kota Makkah, beliau shalat di dalamnya sesuai riwayat
yang dinukil oleh Ibnu Umar dari Bilal. Sedangkan penafian Ibnu
Abbas akan shalat Nabi sAW di dalam Ka'bah adalah ketika beliau
masuk ke dalamnya saat haji, sebab Ibnu Abbas menisbatkan
riwayatnya itu kepada Usamah, sedangkan Ibnu Umar menetapkannya
lalu menisbatkannya kepada Bilal dan Usamah. Apabila kedua hadits
itu dipahami sebagaimana yang kami jelaskan, niscaya tidak ada lagi
pertentangan antara keduanya."

Apa yang dikemukakannya merupakan cara kompromi yang
baik. Akan tetapi menurut Imam An-Nawawi, tidak ada perbedaan
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pendapat bahwa Nabi SAW masuk Ka'bah pada saat penaklukan kota

Makkah, bukan pada waktu menunaikan haji wada'' Tanggapan An-

Nawawi didukung oleh riwayat Al Azrr.rqi dari Sufyan, dari sejumlah

ulama, bahwa Nabi sAW masuk Ka'bah hanya satu kali saat

penaklukan kota Makkah. Kemudian beliau menunaikan haji dan tidak

memasukinya. Bila persoalannya demikian, tidak ada halangan jika

beliau memasuki Ka'bah dua kali saat penaklukan kota Makkah; dan

maksud "satu kali" dalam riwayat Sufran adalah satu kali safar, bukan

satu kali masuk. Lalu disebutkan dalam riwayat Ad-Daruquthni

melalui jalur yang lernah keterangan. )'ang memperkuat pandangan

ini.

Adapun cara kompromi pertama diperkuat oleh riwayat yang

dinukil oleh Umar bin Syabah dalam pembahasan tentang Makkah

melalui jalur Hammad dari Abu Hamzah, dari Ibnu Abbas, dia

berkata, "Aku berkata kepadanya, 'Bagaimana aku shalat di Ka'bah?'

Dia menjawab. 'sebagaimana engkau shalat ienazah, engkau bertasbih

dan bertakbir, tidak ruku' dan sujud. Kemudian ketika berada di dekat

sudut- sudut Ka'bah, engkau bertasbih, bertakbir, tadharru'

(merendahkan diri) serta istighfar (memohon ampunan), dan tidak

ruku' maupun sujud'." Sonad hadits ini shahih.

t4)t y't (dan di dalamnya oda sembahan-sembahan)- Yakni

patung-patung. Dikat akan " aalihah " (Tthan-tuhan) berdasarkan apa

yang mereka yakini. Bentuk patung-patung yang ada di dalam Ka'bah

berbeda-beda, maka Nabi SAW tidak mau memasuki Ka'bah selama

patung-patung tersebut masih ada di dalamnya, sebab beliau tidak mau

menyetujui kebatilan. Di samping itu. Nabi SAW tidak ingin

ditinggalkan oleh para malaikat, dimana mereka tidak mau masuk ke

tempat yang ada patung atau gambarnya.

il\\t gnaian). Hal ini akan diterangkan Imam Bukhari dalam

tafsir surah Al Maa'idah.

tj-
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t:+ 6 gungguh mereka teluh mengetahui). Ada pendapat

yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalah; sesungguhnya

nrereka telah mengetahui orang yang pertama kali melakukan undian

dengan anak panah. yakni Amr bin Luhay. Penisbatan undian kepada

Ibrahim dan Ismail merupakan suatu kebohongan, karena keduanya

hidup lebih dahulu daripada Amr bin Luhay.

55. Bagaimana Awal Mula Lari-lari Kecil?

*t y h, * ir J'i, ?i ,i$ L4L ht *, {G i' ,!
. o. , t o !.-, o.'-. o',ari. ,,o-. tr, '- l- o li. ',.'-1 ,t., c i,?.rt Lf f<--l rr; f5--Ie fro rJf :iJS *)t JLei (tu1,.;l;

fl5-'clrr'{>r!t bt4\i t*';'oi'(L') qr h, A:"'.:tt i';G
,._ o t ,,

,uiyr )l t+lr L*\i,*';"oi'J'.iU i'^x t, Fi,; Y

o o1 .f
1602. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata. "Rasulullah SAW

datang bersama para sahabatnya, maka kaum musyrikin berkata,
"Sesungguhnya (mereka) akan datang kepada kalian. sementara
kondisi mereka telah lemah oleh demam Yastrib (Madinah)'. Maka
Nabi SAW memerintahkan kepada mereka untuk berlari-lari kecil
pada tiga putaran (thawaf) dan berjalan di antara dua sudut Ka'bah.
Tidak ada yang menghalangi beliau untuk memerintahkan mereka

agar berlari pada semua putaran (thawaf), kecuali karena sifat kasihan

beliau terhadap sahabatnya."

Keterangan Hadits:

(Bab bagaimana awal-mula lari-lari kecil). Yakni, awal mula
penetapan syariatnya. Lafazh o'Ar-Roml" berarti segera. Ibnu Duraid
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berkata. "Maknanya hampir sanla densan lari-lari kccil." Adapun

makna dasarnya adalah. sescorang nrenggerakkan kedua bahunl'a saat

berialan.

Imam Bukhari nenyebutkan hadits Ibnu Abbas tentang kisah

lari-lari kecil saat umrah qadha'. sebagaimana akan dijelaskan pada

pembahasan tentang peperangan. Adapun hukum berlari-lari kecil saat

thawaf akan diterangkan satu bab kemudian.

Dalam hadits ini diterangkan bolehnya menamakan 'thawaf

dengan lafazh"syaltrh" (putaran). sementara dinukil dari Imarn Syaf i

bahwa hukumnya adalah makruh. Dari riwayat itu dapat disimpulkan

bolehnya memamerkan kekuatan. baik t-rsik dan perseniataan serta

yang serupa dengannya. di hadapan orans-orang kafir untuk menakut-

nakuti mereka. Hal ipi tidak termasuk pamer (riya') yang dilarang.

Faidah lainnya dari hadits ini adalah bolehnya menyatakan ta'ritlh3

dengan perbuatan sebagaimana perkataan, bahkan mungkil dengan

perbuatan itu lebih baik.

56. Menyentuh Hajar Aswad Ketika Datang ke Makkah saat

Thawaf Pertama Kali dan Berlari-lari Kecil Tiga Kali
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1603. Dari Salim. dari bapaknya RA, dia berkata. "Aku melihat

Rasulullah SAW ketika datang ke Makkah apabila menyentuh sudut

Hajar Aswad pada permulaan thawaf. beliau berlari kecil tiga kali

putaran dari tujuh (putaran)."

' Yung dimaksud dengan ro'ridh adalah menampakkan sesuatu yang dapat dipaharni oleh orang laitt

bcrbedadenganapa},angdimaksudkanolehpelakunl,all.allahtta.lam.-pener'i.
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Keterangan:

Dalanr bab ini disebutkan hadits Ibnu Umar yang sesuai dengan

.iudul bab tanpa ada tambahan keterangan. Secara zhahir. berlari-lari

kecil mencakup satu kali putaran penuh, dan ini menyalahi keterangan

dalam hadits Ibnu Abbas sebelumnya yang menerangkan bahwa

berlari kecil tidak mencakup satu putaran penuh. Hal ini akan

disebutkan pada bab berikutnya ketika membahas hadits Untar.

57. Berlari-lari Kecil Saat Haji dan Umrah
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1604. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata. "Nabi SAW berlari-lari
kecil tiga kali putaran dan berjalan empat kali (putaran) pada saat haji

dan umrah."

Riwayat ini dinukil pula oleh Al-Laits, dia berkata, "Katsir bin

Farqad telah menceritakan kepadaku dari Nafi'. dari Ibnu Umar RA,

dariNabi SAW."
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1605. Dari Zaid bin Aslam. dari bapaknya, bahwasanya Umar

bin Khaththab RA berkata kepada sudut (Hajar Aswad), "Sungguh,

denri AIIah, bahw'asan-v..a aku nrengetahui engkau adalah batu yang

tidak mendatangkan mudharat (baha1'a) dan tidak pula memheri

manf'aat. Kalau bukan karena aku melihat Nabi SAW menyentuhmu.

niscaya aku tidak akan menyentuhnru." Lalu dia nrenl,entuhnya

kemudian berkata. "Apa urusan kita dengan berlari-lari kecil?

Sesungguhnya kami dahulu hanya pamer dengannya kepada kaum

musyrikin. dan Allah SWT telah membiuasakan mereka." Kemudian

dia berkata. "Sesuatu 1'ang diiakukan t-rleh Nabi SAW. maka kami

tidak suka untuk rneninggalkannya."

1606. Dari Ubaidillah. dari Nafi'. dari Ibnu Umar RA, dia

berkata. "Aku tidak pernah meninggalkan menyentuh kedua sudut

(Ka'bah) ini. baik dalam keadaan berdesak-desakan maupun lapang.

sejak aku melihat Nabi SAW menyentuh keduanya." Aku berkata

kepada Nafi'. "Apakah Ibnu Umar biasa berjalan di antara kedua

rukun?" Dia berkata. "Hanya saja dia berjalan agar lebih mudah

menyentuhnya."
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Keterangan Hadits:

(Bab bcrluri-lari kecil saat huji dan umruh). yakni pada

sebagian thawaf. Bab ini dimaksudkan untuk menerangkan bahwa

syariat ini masih terus berlangsung, sebagaimana pendapat iumhur
ulama. Sementara Ibnu Abbas berkata, "la tidak termasuk Sunnah.

Barangsiapa ingin berlari-lari kecil atau tidak melakukantrl a. tuaka

hal itu diperbolehkan."

ji (berlari-lari kacil). yakni berialan dengan cepat pada tiga

thawaf yang pertama. Kalimat "Pada saat haji dan umrah". lakni
ketika haji Wada' dan umrah qadha', sebab pada peristiwa Hudaihi-vah

mereka tidak sempat melakukan thawaf. Adapun pada umrah .li'ranah.

Ibnu Umar tidak ikut sehingga dia mengingkarinya. Sedangkarr umrah

yang dilakukan bersama haji, dimana amalan-amalan umrah telah

masuk dalam amalan haji, maka tidak ada kemungkinan lain kecuali

bahwa umrah yang dimaksud adalah umrah gadh,a'. .Al Hakim

menyebutkan dari hadits Abu Sa'id, e Pi 1Ji J,, u!, 1, J;3 h)
',r,Utt #'t f ;.i:, W l*j * (Rasutulah SAW bertari-turi kecit

pada semua haji dan umrahnya, demikian pula Abu Bakut', L'mar

serta para khalifah).

Lt... n'i U 'F e:r,, ;Jd iirr qu Qiwayat ini dint*il pula

oleh At Laiis, ia ber'kata,' "Telah menceritakan kepadaku Katsir bin

Farqad... " dan seterusnya). Riwayat ini disebutkan dengan sanad

yang maushul oleh An-Nasa'i melalui jalur Syu'aib bin Al-Laits dari

bapaknya, serta Al Baihaqi melalui jalur Yahya bin Bukair dari Al-
Laits. dia berkata. "Telah menceritakan kepadaku...". Lalu dia

menyebutkannya dengan lafazh, q y.(* e'A" oS '.& 
* at '*'of

ej * io' .,r; yt'Jt-i.'., o?i ,Ss ,t;i.\i s*r *:F'ti € eilu6
/t.

eU5 ,p" (sesungguhnya Abdullah bin Umar berlariJari kecil

se'banyak tiga kali dan berjolan empat kali [putaranJ dalam haji atau
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umruh. Lalu rliu hcrkatu, " Runilullah SAW .iu17tr melakukon

dcmikian. " ).

,f'll.i$ i:; lirr €j ?Ut ;t'.p'oi lbohnotunyct (lmur bin

Khuththah berkata kepadu rukun). yakni sudut Hajar Aswad. Secara

lahirnya Umar berbicara kepada sudut tersebut dengan kalimat di atas.

Hal itu dia lakukan sllpaya didengar oleh orang-orang yang hadir.

l)rrl] V: Ai gpo perlunyu kira herlariJari kecil?). Abu Daud

menambahkan melalui jalur Hisyam bin Sa'ad dari Zaid bin Aslam,

:{q,i' f ',i'ijij;rt ',!'}t e. (}ntuk apa berlari-ltri kecil tlan

menyingkap kain tlari bahu). Maksudnya adalah memasukkan kain

dari bawah ketiak kanan lalu menyelimpangkannya ke atas bahu kiri,
sehingga bahu kanan terbuka dan bahu kiri tertutup. Perbuatan ini

disukai (mustahab) menurut jumhur ulama selain Malik. seperti

dikatakan oleh Ibnu Mundzir.

6-r\ & 61 lesungguhnya kcrmi hanya pamer). Yakni, hal itu

kami perlihatkan kepada mereka untuk menunjukkan bahwa kami

rnasih dalam kondisi kuat. Ini menurut Iyadh. Sedangkan Ibnu Malik
berkata, "Lafazh 'ra'aina' berasal dari kata riya'. artinya kami

menampakkan kekuatan kepada mereka padahal kami lemah."

Kesimpulannya, Umar bin Khaththab RA bermaksud

meninggalkan berlari-lari kecil saat thawaf, sebab dia mengetahui

faktor yang melatarbelakangi perbuatan itu dan faktor tersebut sudah

tidak ada lagi, sehingga dia ingin meninggalkan perbuatan tersebut.

Namun kemudian dia meralat maksudnl.a itu. sebab mungkin saja ada

hikmah lain yang tidak diketahui, maka dia melihat bahwa mengikuti

Nabi SAW adalah lebih utama dari segi makna. Di samping itu, orang

yang melakukan perbuatan tersebut akan menginga-t faktor yang

melatarbelakangi perintah Nabi SAW untuk berlari-lari kecil,

sehingga ia akan mengingat nikmat Allah yang telah memuliakan

Islam dan pengikutnya.

I
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kp oi 'q; X (kami tidak ,suka meninggulkctnnyu). Ya'qub bin

Sufyan menambahkan dari,Sa'id (guru lmam Bukhari dalam riwayat

ini) pada bagian akhirnya. [,')7 (Kemudian beliou berluri-luri kccil).

Pendapat bahwa mempercepat langkah untuk diperlihatkan kepada

kaum musyrikin didukung oleh kenyataan bahwa mereka

melakukannya apabila berada pada kedua sisi Ka'bah di arah Syam,

sebab kaum musyrikin berada di bagian tersebut. Lalu bila melewati

dua sisi Ka'bah di arah Yaman. mereka berjalan seperti biasa.

sebagaimana dijelaskan dalam hadits Ibnu Abbas.

Kemudian ketika haji Wada', mereka berlari-lari kecil satu

putaran penuh sehingga menjadi Sunnah tersendiri. Faktor inilah yang

mendorong tlbaidillah bin Umar bertanya kepada Nafi'. "Apakah

Abdullah bin Umar berjalan di antara dua sudut Yamani (sudut

Ka'bah yang berada di arah Yaman)?" Nafi memberitahukan

kepadanya bahwa Ibnu Umar berjalan di antara kedua rukun itu agar

lebih mudah menyentuhnya saat berdesak-desakan. Perkataan Nafi'
ini bila hanya berdasarkan pemahamannya, maka tidaklah membantah

kemungkinan bahwa Ibnu Umar melakukan hal itu untuk rnengikuti

cara berlari-lari kecil yang pertama, berdasarkan madzhabnya yang

mengikuti apa yang dilakukan Nabi SAW.

Catatan

Tidak disyariatkan menutupi kekurangan dalam berlari-lari

kecil. Apabila seseorang tidak berlari-lari kecil pada thawaf ketiga,

maka dia tidak disyariatkan untuk menggantinya pada thawaf

keempat. Syariat berlari-lari kecil ini khusus bagi kaum laki-laki. tidak

untuk kaum wanita. Perbuatan ini juga khusus bagi thawaf yang

dilanjutkan dengan sa'i, menurut pendapat yang masyhur. Hal ini
disukai bagi orang yang berjalan kaki maupun berkendaraan. Namun

bila perbuatan ini ditinggalkan. maka tidak dikenakan sanksi berupa

menyembelih hewan menurut jumhur ulama. Sedangkan dalam

madzhab Maliki terdapat perbedaan pendapat mengenai hal itu.
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Ath-Thabari berkata. "'l'clah terbukti bahwa Nabi SAW berlari-

lari kecil, padahal tidak ada lagi orang musyrik saat ittt di Makkah -
yakni ketika ha.ii Wada'- maka ia termasuk rangkaian manasik haji.

Ilanya saja orang .yang tidak melakukannya tidak dianggap

meninggalkan anralan haji. Sama seperti mengeraskan suara dalam

mengucapkan talbiyah. barangsiapa mengucapkannya dengan suara

pelan, ia tidak dianggap meninggalkan talbiyah dan tidak mendapat

sanksi apapun."

Al Ismaili berkata setelah menukil hadits ketiga di bab ini
dengan mencukupkan pada lafazhnya yang marfil' (langsung dari

Nabi SAW) seraya ditambahkan, "Nafi berkata. -* Jt €;. U-l)
-o t a. . . ? i. t

JU- ,-* 7$ ;o €(j- @ku melihut Abdullah -yakni lbnu (Jmar-

berde.rukkan untuk menyenluh Ha.jar Asv,ad hingga tlitt bertlorah).

Al Ismaili berkata. "Hadits ini tidak ada sangkut-pautnya dengan

permasalahan (yakni berlari-lari kecil)." Tapi perkataannya ini
mungkin dijawab dengan mengatakan bahwa bagian yang berkaitan

dengan judul bab tercantum dalam riwayat Imam Bukhari.

Penjelasannya bahwa makna perkataannya, "Biasanya Ibnu Umar

berjalan di antara dua rukun". yakni tidak berjalan pada selain

keduanya, a(inya dia berlari-lari kecil. Oleh karena itu, perawi hadits

ini bertanya kepada Nafi' tentang alasan mengapa Ibnu Umar berjalan

pada sebagian rukun dan tidak demikian pada rukun lainnya.

Ada kemusykilan pada perkataan Umar "kami pamer", padahal

riya' (pamer) dengan amalan termasuk hal yang tercela. Namun. hal

ini dijawab bahwa meski gambarannya sama seperti riya' namun ia

tidak tercela. sebab yang tercela adalah menampakkan amalan agar

dikatakan ia mengerjakan amalan itu. padahal ia tidak

mengerjakannya apabila tidak ada orang yang melihatnya. Adapun

yang terjadi pada kisah ini termasuk tipu muslihat dalam peperangan,

sebab mereka memberi gambaran yang keliru kepada kaum musyrikin

bahwa mereka memiliki kekuatan agar tidak terbetik dalam pikiran
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mereka untuk nlengganggu kaum muslimin. Telah dinukil nrelalui
jalur shahih dari beliau SAW bahwa perang adalah tipu muslihat.

58. Menyentuh Sudut (Hajar Aswad) dengan Tongkat Kecil

tolt Jv ils rnz it n; qG /t e
, c ."-r, t -^ - 'o :

fr.,f )r'e / .b Ltrr)t 
za--

"i'*"Gr\t .,*i rr ytq;i:t'rnt ,-,u

1607. Dari tUnu aUUus RA, Or" O.*",u, "*uO, ,O* thawaf
pada haji Wada' di atas unta, beliau menyentuh sudut (Hajar Asu'ad)
dengan tongkat kecil." Riwayat ini dinukil pula oleh Ad-Darawardi
dari putra saudara Az-Zuhri, dari pamannya.

Keterangan Hadits:

(Bab menyentuh sudut [Hajar AswadJ dengan tongkat kecil).

Imam Muslim menambahkan dari hadits Abu Ath-Thufail, rtt'54b
(dan mencium tongkat tersebut).Imam Muslim meriwayatkan pula

dari hadits Ibnu Umar, 'iS "j :i 
'#t 

l'-,t. (bahwasanyo beliau

menyentuh Hajar Aswad dengan tangannya lalu menciumnya)" dan
dia menisbatkan perbuatan ini kepada Nabi SAW. pada riwayat Sa'id
bin Manshur melalui jalur Atha', dia berkat a, i.t)i;-; U.i, rlt t;.i'c;-f)

*i ,/*;.r1 isri rst? g.ri,p.,fi_fi rfi -,;J'r4*t 'iirrEr.;b
t:iS',Sil (Aku metihar Abu Sa'id. Abu Hurairah, Ibnu Umar aan hti,

apabila menyentuh Hajar Aswad, mereka mencium tongan-tangan
mereka." Dikatakan, "dan lbnu Abbas?" Dio berkata, "Dan lbnu
Abbas .iuga." Aku kira beliau mengatakan, "Seringkali".).
Berdasarkan hal ini jumhur ulama mengatakan bahwa menyentuh
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sudut (Hajar Aswad) lalu mencium tangan adalah sunah. Apabila tidak

mampu untuk menyentuh dengan tangan. boleh dengan sesuatu yang

ada di tangannya lalu menciumnya. Adapun jika tidak mampu pula,

maka cukup dengan mengisyaratkan ke arahnya. Sementara salah satu

pendapat yang diriwa,vatkan dari Imam Malik mengatakan bahwa

tidak perlu mencium tangan, demikian pula yang dikatakan oleh Al

Qasim. Lalu salah satu riwayat dalam madzhab Maliki menyebutkan,

hendaknya meletakkan tangan di atas mulut tanpa menciumnya.

59. Orang yang Tidak Menyentuh Kecuali Dua Sudut Yamani

# +-td|srtj \,: ,,it y t* e" ;', :'Ju ^fi l*l eri t
);u 'fU \ 'iy''raz'?n, e,, '& rir 

i i6 ,ir;!i
\t -uu; 

-*1r ,tt ru-,t L';iA7 Qt ,?g'; :5a .ostSr

:#?'"rr- c-,?

1608. Dari Abu Sya'tsa', bahwa dia berkata, "siupukuh y*g
melarang (menyentuh) bagian Baitullah?" Muawiyah biasa menyentuh

seluruh sudut (Ka'bah), maka Ibnu Abbas berkata kepadanya,

"sesungguhnya kedua sudut ini tidaklah disentuh." Dia berkata,

"Tidak ada sesuatu pun dari Baitullah (Ka'bah) yang terlarang untuk

disentuh. Biasanya Ibnu Az-Zubair RA menyentuh semuanya."

,,i 
J

1609. Dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya RA, dia berkata,
..Aku tidak melihat Nabi sAw menyentuh Ka'bah kecuali dua sudut

Yamani."

^ubt L"")tL> IJ.
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Keterangan Hadits:

(Bab orang yang tidak menyentuh kecuali dua ,sudut l'untuni).

Yakni, tidak menyentuh dua rukun yang berada di arah Syam.

oqii #- L-:d oG 1 @an Muawiyah biasanya ntcnyentuh

sudul-sudul). Imam Ahmad, At-Tirmidzi dan Al Hakim menlebutkan

riwayat ini dengan sanad-nya melalui jalur Abdullah bin Utsman bin

Khaitsam dari Abu Thufail, dia berkata, i&i ,*;1v,2 d& it e ,S

d *t yht .,r; i, 
'J';3""i,y'# 

i.t'Jui ,'o;i;,lt lt f x';'t 6rG
.,r.. ".? . oo -f)"thi; /, ,t'rr, il ,zi)t;' JO ,u16Jt.r 'FzJt ll"/;\- 1eku pernah

bersama tmu Ailros dan Muawiyah, maka Muawiyah tidak ntelav,ati

salah satu sudut (Ka'bah) pun melainkan menyentuhnya. Ibnu Abbas

berkota, "Sesungguhnya Rasulullah SAI4 tidak menyentuh kecuali

Hajar Asu,ad dan sudut Yamani." Muau,iyah berkata, "Tidak ada

sesuotu dari Ka'bah yang diabaiknn.").

Imam Muslim hanya meriwayatkan lafazh yang marfir' melalui
jalur lain dari Ibnu Abbas. Imam Ahmad juga meriwayatkan melalui

jalur Syu'bah dari Qatadah, dari Abu Thufail, dia berkata. t-:6 *
ltJ"'1irl' rir :il-gai6i.qii.lriili';U /* i;',H.,t* i.0
iV ut?'rt u d ,y'& i.t'l"i ,f.qt #'), ys ru't * \t jt"
3'fu (Muawiyah dan lbnu Abbas menunoikan haji. Lalu lbnu Abbas

menyentuh seluruh sudut Ka'bah. Maka Muawiyah berkata,
"Sesungguhnya Rqsulullah SAW hanya menyentuh du(t sudut

Yamani." Ibnu Abbas berkata, "Tidak uda sesuatupun duri sudul

Baitullah (Ka' bah) yang diabaikan. ").

Abdullah bin Ahmad berkata dalam kitab Al Ilal,"Aku bertanya

kepada bapakku mengenai hal itu, maka dia berkata, 'Syu'bah telah

memutarbalikkan hadits. Sementara Syu'bah biasa berkata, 'Manusia

menyelisihiku dalam masalah ini, tetapi aku telah mendengarnya dari

Qatadah seperti itu'."
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Iliwayat tcrsebut juga dinukil oleh Sa'id bin Abi Arubah dari

Qatadah menurut versi, yang benar prelalui jalur Muhammad bin

Ka'ab Al Qurazhi. ;.t o€1 ;1Ar, ;At i;|t'#-tg c& G.t oi

t;i1 ,s"(o i.t ;*i ,6t;ii.:ilr ,, i*; ,i'Ft raii if:li '#- ;:i,,.,,.
.(;;; l;i at )'r', g "€l ts (sestutgguhnya lbnu Abbas biasa

menyentuh ,rau, Yantani clan Haiar ^|swad, sedangkan lbnu Az'

Zubair menyenluh seluruhnya seroya herkata, "Tidak ado sesualu pun

(bagian) dari Baitulluh (Ka'bah) yang tliabaikan." Mako lbnu Abbas

berkata (dengun mengulip firman-Nyu), "Sunggtth telah ada bagi

ktmu pada diri Rasulullah conloh loriadan yang baik" (Qs. Al
Ahzaab (33): 2l)

Sedangkan lafazh riwayat Mujahid dari lbnu Abbas adalah, '^fr

".tg ,s(o ;t 'd 'Sut 
,t3't;4t c,*Jr rr ;A ; ,k-)6 'Jut 

,|su* 't Jb
t . ..i* ,4s6]ui p* irli .l' J't-j e'€.J os (Dia thawaf bersama

Muowiyah, lolu Muav,iyah b,erkata, "Tidak ada sesttatu pun (bagian)

dari Bqitullah (Ka'bah) yang diaboikan." Maka lbnu Abbqs berkata

kepadanya, "sungguh teloh ada bagi kamu pado diri Rasulullah

contoh taulodan yang baik." Muawiyah berkata, "Engkau benar.").

Dari sini tampak jelas kelemahan pendapat yang mengatakan bahwa

kejadian ini berlangsung lebih dari satu kali. Karena sumber kedua

hadits ini hanya Qatadah dari Abu Ath-Thufail. Sementara Imam

Ahmad telah memastikan bahwa Syu'bah telah memutarbalikkan

hadits tersebut.

gu?!' l;b '#- 1 'd1 (sesungguhnya kedua sudut ini tidak

disentuh). Demikian yang terdapat dalam kebanyakan perawi, yakni

disebutkan dalam bentuk kata kerja pasif. Sementara dalam riwayat Al

Hamawi dan Al Mustamli disebutkan, #t)t iii ll;-i 1(Kami tidak

menyentuh kedua sudut ini).

"cts 
"r;lt;x" ci,i to' qj illt;.t o?l (dan biasanya lbnu Az-

Zubair menyentuh seluruhnya). Ibnu Abi Syaibah menyebutkan
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riwayat ini dengan .;anad-nya melalui jalur Abbad bin Abdullah bin

Az-Zubair bahwa ia melihat bapaknya menyentuh seluruh sudul

Ka'bah, dan dia berkata, t')+43 ,*""€ A ;t_(se.sungguhnyu tiduk

ada sesuatu pun [bagianJ dari Bailullah [Ka'bahJ yung diahuikan).

Imam Syaf i meriwayatkan, sepertinya melalui jalur lain.

Kemudian dalam kitab Al Muwaththa' diriwayatkan dari Hisy'am bin

Urwah bin Az-Zubair bahwa bapaknya apabila thawaf di Ka'bah. dia

menyentuh semua sudutnya. Lalu Sa'id bin Manshur meriwayatkan

dari Ad-Darawardi, dari Hisyam. dengan lafazh. "Apabila memulai

thawaf, dia menyentuh seluruh sudut. demikian pula apabila

mengakhirinya".

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar, dia

berkata, F.4t A\t ll :#' 4'e &'r * i' ...+, 4t'.,i i Qtt,
tidak melihat Nabi SAW menyentuh Baitullah (Ka'bah) kecuali dua

sudur Yamani). Telah disebutkan perkataan Ibnu Umar, )"J-')'! j f,J]].

ii,;t *G p e- n Ujr tr ,*Ht ,F )t',rl'Lt'{-,t o*r h' ,* il'

drr;; saja Ra^sulultah SAW ti'dak menyrn,r,l, kedua rukun yang

berada di arah Syam, sebab Baitullah (Ka'bah) tidak dibangun di

atas dasar-dasar lbrahim). Berdasarkan makna ini Ibnu At-Tin
mengikuti Ibnu Al Qishar, yaitu bahwa perbuatan Ibnu Az-Zubair
yang menyentuh kedua sudut Ka'bah yang berada di arah Syam, sebab

ketika Ibnu Az-Zubair memugar Ka'bah, dia membangunnya seperti

pada masa Ibrahim AS. Tapi pendapat ini dikritik oleh sebagian pen-

syarah Shahih Bukhari, karena tidak ditemukan riwayat yang

menyebutkan bahwa lbnu Az-Ztbair thawaf bersama Muawiyah lalu

menyentuh seluruh sudut Ka'bah. Bahkan. peristiwa tersebut terjadi

antara Muawiyah dan Ibnu Abbas. Adapun peristiwa Ibnu Az-Zubair

telah diriwayatkan oleh Al Azruqi, dia berkata, "Sesungguhnya ketika

Ibnu Az-Zubair selesai membangun Ka'bah, dia memasukkan

sebagian Al Hijr ke dalamnya dan mengembalikankedua rukun (sudut

Ka'bah) di atas dasar-dasar konstruksi lbrahim. lalu dia keluar ke

Tan'im lalu ihram untuk umrah dan thawaf di Ka'bah serava
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menyentuh seluruh (empat) sudutnya. Ka'bah senantiasa berada

sebagaimana konstruksi Ibnu Az-Zubair. Apabila seseorang thawaf, ia

akan menyentuh seluruh sudut Ka'bah hingga Ibnu Az-Zubair

terbunuh.

Diriwayatkan melalui jalur lbnu Ishaq, dia berkata, "Telah

sampai kepadaku berita bahwa Adam AS ketika menunaikan haji, dia

menyentuh seluruh sudut Ka'bah. Ketika Ibrahim dan Ismail selesai

membangun Ka'bah. keduanya thawaf tujuh kali seraya menyentuh

seluruh sudutnya."

Ad-Dawudi berkata, "Muawiyah menyangka keduanya

termasuk sudut Ka'bah yang diletakkan sejak awal pembangunannya,

padahal kenyataannya tidak demikian berdasarkan keterangan dari

hadits Aisyah."

Jumhur ulama berpendapat seperti yang diindikasikan oleh

hadits lbnu Umar, dan diriwayatkan oleh Ibnu Al Mundzir serta

selainnya bahwa Jabir. Anas, Al Hasan dan Al Husain dari kalangan

sahabat serta Suwaid bin Ghaflah dari kalangan tabi'in juga

menyentuh seluruh sudut Ka'bah.

Di awal pembahasan tentang thaharah (bersuci) dari hadits

Ubaid bin Juraij disebutkan bahwa dia berkata kepada Ibnu Umar,

"Aku melihat engkau mengerjakan empat perkara yang aku tidak

melihat seorang pun di antara sahabatmu yang melakukannya." Lalu

disebutkan di antaranya, "Aku melihatmu tidak menyentuh sudut

Ka'bah kecuali dua sudut Yamqni". Ini memberi asumsi bahwa

mereka yang dilihat oleh Ubaid bin Juraij. baik dari kalangan sahabat

maupun tabi'in, tidak hanya menyentuh dua sudut Yamani.

Sebagian ulama berkata, "Menyentuh kedua sudut Yamani

adalah berdasarkan Sunnah. sedangkan menyentuh seluruh rukun
(sudut) Ka'bah adalah berdasarkan qiyas (analogi)."

Para ulama mazhab Syafi'i menjawab perkataan "Tidak ada

sudut Ka'bah yang diabaikan", bahwa tidak menyentuh keduanya

bukan berarti mengabaikan Baitullah. sebab bagaimana seseorang
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dikatakan mengabaikan sementara dia thawaf di Ka'bah? Namun, hal
itu kami lakukan untuk mengikuti Sunnah. Seandainya tidak
menyentuh kedua rukun Ka'bah merupakan bentuk sikap pengabaian
maka tidak rnenyentuh apa yang ada di antara sudut-sudut tersebut
juga merupakan pengabaian, padahal tidak ada yang berpendapat
demikian.

Pelaiaran vang danat diambil

l. Ka'bah memiliki empat sudut. dua di antaranya memiliki
keutamaan. yaitu 

-sudut 
pertama- karena ada Haiar Aswad

dan sesuai dasar-dasar (fondasi yang dibuat) Ibrahim, sedangkan
keutamaan sudut kedua karena berada pada dasar-dasar (fondasi
yang dibuat) Ibrahim. Sementara dua sisi lainnya tidak seperti
itu. oleh sebab itu, sudut pertama dicium dan disentuh
sementara sudut kedua hanya disentuh, lalu dua sudut lainnya
tidak dicium dan tidak pula disentuh. Ini menurut pendapat
jumhur ulama. Namun sebagian ulama juga menyukai mencium
rukun Yamani.

2. Sebagian ulama menyimpulkan dari syariat mencium sudut
Ka'bah untuk menyatakan bolehnya mencium manusia dan
lainnya yang berhak dihormati atau dimuliakan. Adapun
mencium tangan manusia akan disebutkan pada pembahasan
tentang adab (tata krama). sedangkan mencium yang lainnya
telah dinukil dari Imam Ahmad bahwa beriau ditanya tentang
mencium mimbar. dan kuburan beliau SAW. maka Imam
Ahmad berpendapat bahwa hal itu tidak dilarang. Lalu dinukil
dari Ibnu Abu Ash-Shaif Al yamani (salah seorang ulama
madzhab Syaf i) tentang bolehnya mencium mushaf, kitab-
kitab hadits serta kuburan orang-orang shalih.a

Hukum-hukum yang dinisbatkan kepada agama seharusnya ditetapkan berdasarkan nash-nash syar'i..
Semua persoalan yang tidak ada pada zaman penetapan syariat dan tidak pula tercantum dalam nash-
nash syar'i harus ditolak dan dikembalikan kepada penietrsnya. Telah disebutkan perkataan lmam
As1'5r'u6',, "Akan tetapi kita hanya mengikuti sunnah, baik dalam meraiukan maupun
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60. Mencium Hajar Aswad (Batu Hitam)

\, *; Trlit i'# U.?'

&t * i' *& !''J'-',
'aa3

1610. Dari Zaid bin Aslam, dari bapaknya, dia berkata, "Aku

melihat Umar bin Khaththab RA mencium Hajar Aswad dan berkata,

'seandainya bukan karena aku melihat Rasulullah SAW menciummu,

maka aku tidak akan menciummu'."

1611. Dari Az-Zubair bin Arabi. ia berkata, "Seorang laki-laki

bertanya kepada Ibnu Umar RA tentang menyentuh Hajar Aswad.

maka dia berkata, 'Aku melihat Rasulullah SAW menyentuh dan

menciumnya'." Ia berkata, "Aku berkata, "Bagaimana pendapatmu

bila aku desak-desakan. bagaimana pendapatmu bila aku kalah dalam

berdesak-desakan?' Dia berkata, 'Jadikanlah kata (bagaimana

pendapatmu) di Yaman. aku melihat Rasulullah SAW menyentuh dan

menciumnya'."

o

,'*1U

meninggalkan suaru perbuatan." Ini juga yang merupakan indikasi ucapan Umar bin Khaththab

tentang Ha.iar Aswad seperti pada hadits no. I 597 dan I 6l 0, dan inilah nash tentang persoalan di atas.

Kemuiian-akan disebutkan perkataan Al Hafizh dari Ibnu Umar ketika menjawab pertanyaan

mengenai menyentuh Hajar Aswad. "Persoalannya apabila ia mendengar hadits. hendakn.va ia

menlamalkan hadits itu dan menjauhi pendapatnya sendiri." Adapun keluar dari cara ini berarti

mengubah agama dan keluar dari apa yang dikehendaki .Allah.
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Keteranqan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Umar secara ringkas.
sebagaimana yang telah diterangkan pada beberapa bab sebelumnya.
Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits lbnu Umar, "Aku
melihat Ra.vululleh sAW menyentuh (crengan tunS4un) dan
menciumnya."

Dalam riwayat Ibnu Mundzir melalui jalur Ab, Khalid dari
Ubaidillah dari Nafi' disebutkan, ,J'6s i:t;" ,.fr:';r;St'nllr '-e i.t -ri]
iit ii,' 'J?:) 

Uj-\ A '^k; u (Aku melihat lbnu (Jmur menyentutt

Haiar Asv,ad dan mencium tongannyo, lalu berkata, ,,Aku tidak
pernah meninggalkannya sejak aku merihat Ra.sulullah
melakukannya.").

Riwayat ini menyebutkan tentang disukainya menyentuh dan
mencium Hajar Aswad, berbeda dengan sudut yamani yang hanya
disukai untuk disentuh saja. Imam Syaf i meriwayatkan melaluijalur
lain dari Ibnu Umar, dia berkata, 'Srnr 'S;, dl; ii,, p tet 

SJit
N* y * gt j ,'IALG (Nabi SAW: menghadap Hajan Arwod
lalu menyentuhnya, kemudian beliau meletakkan bibirnya di batu itu
dalam waktu yang cukup lama). Hajar Aswad khusus mendapat
perlakuan seperti ini, karena ia mempunyai dua keutamaan seperti
yang telah disebutkan.

,yt lA georang laki-laki bertanya). Dia adalah Az-Zubair,
perawi hadits ini. Demikian pula disebutkan dalam riwayat Abu Daud
Ath-Thayalisi dari Hammad. Az-zubair telah menceritakan kepada
kami, "Aku bertanva kepada Ibnu Umar.,'

,+j \ U-1ti (bagaimana pendapatmu jika aku berdesak-

desakon). Yakni, beritahukan apa yang harus aku lakukan apabila aku
berdesak-desakan.
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,fru, <tiiri> }i;:,r Qut)ikunlah -karu [buguimanu

pendapolmuJ- tli Yurnun).I-lal ini menrheri asumsi bahwa orang yang

bertanya berasal rjari Yanran. Dalam rir.vayat Abu Daud disebutkan.

"Jadikanlah kalinat 'Bagaimapa pendapatmu' pada biltang itu".

Hanya saja lbnu Umar mengucapkan kalimat ini kepadanya, karena

dia menangkap maksud orang tersebut 1'ang hendak menentang hadits

dengan akal. maka Ibnu Umar mengingkari sikapnya itu dan

memerintahkannya untuk menerima hadits dan menjauhkan akalnya'

Secara zhahir" Ibnu Umar berpendapat bahwa keadaan berdesak-

desakkan bukan menjadi alasan untuk tidak menyentuh sudut Ka'bah

(Hajar Aswad).

Sa'id bin Manshur meri'*'ayatkan melalui jalur Al Qasim bin

Muhammad. dia berkata. Jn & i'St * fG'fr ;.r ;.'-tt gku

melihat lbnu (Jntar berdesuk-desakkan unluk mencapai sudut Ka'buh

hingga dia berdarah). Kemudian dirirvayatkan melalui ialur lain

bahwa Ibnu Umar ditanya tentang perbuatannya itu, maka dia berkata.

€ €ttit'J* oi ,":6 i;t'a;ut\t a'* (Hari orong-orang telah rerpaur

tlengannya, maka aht ingin agar hatiku bersama mereka). Al Fakihi

meriwayatkan melalui beberapa jalur periwayatan dari Ibnu Abbas

tentang tidak disukainya berclesak-desakkan, dia berkata, 11 1ii- |

,g't'l- qidak men1t61l1i7i dan tidak disakiti).

Catatan

Cara mencium Hajar Aswad yang disukai adalah dengan tidak

mengeluarkan suara. Al Fakihi meriwa-vatkan dari Sa'id bin Jubair,

dia berkata , ,t3r F W'* W, e'; X i|t t-S 
'il 

(Apabito engkau

mencium sudut [Haiar AswadJ, ntaka janganlah mengeraskan

suaramu seperti mencium wanita).

Abu Ali Al Jiyani mengatakan" disebutkan dalam riwayat Al

Ashili dari Abu Ahmad Al Jurjani, "lbrahim bin Adi". Tapi ini adalah
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kekeliruan, adapun yang benar adalah Ibrahim bin Arabi. Denrikianlah
yang diriwayatkan oleh semua perawi dari Al F-irabri. Seakan-akan
Imam Bukhari menyadari timbulnya kekeliruan ini, maka dia pun
mengisyaratkannya. Al Firabri meriwayatkan bahwa ia menemukan di
dalam kitab Abu Ja'far -yakni Muhammad bin Abi Hatim. sekertaris
Imam Bukhari- dia berkata, "Abu Abdillah (yakni Imam Bukhari)
berkata, 'Az-zubair bin Arabi ini berasal dari Bashrah, sedangkan Az-
zubair bin Adi berasal dari Kufah'." Demikian yang tercantum dalam
riwayat Abu Dzar dari para syaikhnya, dari Al Firabri. serta dalam
riwayat At-Tirmidzi dari selain riwayat AI Kurkhi. Lalu dia
menyebutkan setelah hadits ini, "Az-zubair ini adalah Ibnu Arabi,
adapun Az-zubair bin Adi berasal dari Kufah". perkataan ini
diperkuat oleh riwayat Abu Daud yang telah disebutkan, "Az-Zubair
bin Al Arabi", yakni dengan tambahan lafazh..Al,'.

61. Orang yang Memberi Isyarat Kepada Sudut (Hajar Aswad)
Apabila Datang kepadanya

1612. Da,i Ibnu Abbas RA, dia berkata, .Nabi SAW thawaf di
Ka'bah di atas unta. Setiap kali beliau datang kepada sudut (Hajar
Aswad) beliau memberi isyarat kepadanya.,,

Keterangan Hadits:

Disebutkan hadits Ibnu Abbas , "Nabi SAW thawaf di Ka'bah, di
atas unta. setiap kali beliau datang kepada sudut (Hajar Aswad),
beliau mengisyaratkan kepadanyo". Masalah ini telah dijelaskan pada
dua bab sebelumnya. Ibnu ArTin mengatakan, sebelumnya telah
disebutkan bahwa Nabi SAW menyentuhnya dengan menggunakan

*i * \t ,*'Ct ,tv :,lG c-iz \t n, aG tt ,r
,1tr*f ;1t*;i,i? ,.u p au
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tongkat kecil, hal ini menunjukkan posisi beliau yang sangat dekat

dengan Ka'bah. Akan tetapi, barangsiapa thawaf sambil menunggang

hewan, maka disukai untuk mengambil jarak yang agak jauh dari

Ka'bah jika khawatir akan menyakiti orang lain. Dari sini. dipahami

bahwa perbuatan Nabi SAW tersebut tidak menyakiti seorang pun.

Namun ada pula kemungkinan bahwa pada saat menyentuh sudut

Ka'bah, beliau berada dekat dengan Ka'bah, karena tidak khawatir

akan menyakiti orang lain. Sedangkan ketika beliau menyentuhnya

dengan menggunakan isyarat, maka posisi beliau jauh dari Ka'bah,

karena khawatir akan menyakiti orang lain.

62. Takbir Ketika Berada di Sudut (Hajar Aswad)

*i y h' .P 'nlt Jv ilu t#\t n1 f6 It f
.3ri:tb ,:tt lg,gt,rzf flt ;i K ,-b; & .r,

.,fi;it !,n e'otAb ,. /rry au

1613. Dari lbnu Abbas RA, dia berkata, "Nabi SAW thawaf di

Ka'batr di atas unta. Setiap kali beliau mendatangi sudut (Hajar

Aswad), beliau mengisyaratkan kepadanya dengan sesuatu yang ada

padanya (di tangannya) seraya bertakbir."

Riwayat ini dinukil pula oleh Ibrahim bin Thahman dari Khalid

Al Hadzdza'.

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas

yang telah disebutkan pada bab sebelumnya disertai tambahan, 9t;'3i
'r?': A* b€ iA (Be I i au me ngi syar at ka n kepadonya de ngan s e s uotu

yang ada padanya [di tangannya) seral'a bertakbir). Yang dimaksud
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dengan "sesuatu" adalah tongkat kecil sebagaimana yang disebutkan
pada dua bab sebelumnya. Pada hadits ini terdapat keterangan

disukainya bertakbir ketika berada di sudut (Hajar Aswad) pada setiap

kali putaran.

eliAr $V'* oW i etll.'aii.v lriwayat ini tlinukil pula oleh

Ibrahim bin Thahman dari Khalid Al Hadzdza'), yakni dalam menukil
masalah takbir. Hal ini merupakan isyarat dari Imam Bukhari bahwa

riwayat Abdul Wahhab dari Khalid yang tersebut pada bab

sebelumnya, yang tidak mencantumkan masalah takbir, tidak menjadi

cacat bagi tambahan keterangan pada riwayat Khalid bin Abdullah,
sebab masalah itu diriwayatkan pula oleh lbrahim. Jalur periwayatan

Ibrahim telah disebutkan Imam Bukhari dengan sanad yang maushul

dalam pembahasan tentang thalak.

63. Orang yang Thawaf di Ka'bah Apabila Datang ke Makkah
Sebelum Kembali ke Rumahnya, Kemudian Shalat Dua Rakaat

lalu Keluar ke Shafa

. .. :...,. o.,, ii '1,'-i,ct1 t ,'-1. .c it. .2 c /. , c.
s,b) A^tV iFV :J[, 6JJ'J ef , .,->rl Jtr _,{ J^>.r .e

t|1..,.t.i.1., o'- \ t. 2 z

7V'; fi'J-': q,ti .irt J-- Ct?$?'i'+ LIL ?rt u"r'#i F ;'* i
i ..rpt :)i:i ii ,S'rG,o,; ir ',tt ;3t o_..1 C 'd;;
'€'ei 6 ;f ;;i i: 'ila'j;\b i.-.d, *?,

tc.ty frt t;..; fu .;fi"o*r"o*', ;3r, @|
1614-1615. Dari Muhammaa Ui, Abdurrahman, dia berkata,

"Aku menceritakan kepada Urwah, dia berkata, 'Aisyah RA telah

mengabarkan kepadaku, bahwasanya yang pertama kali dilakukan

îut

/ , -. t.l, z c , 174 | .zcz
44 l+ eqf JJI jl kj,

u

.i:p'6.t ii t*
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Nabi SAW ketika datang adalah berwudhu kemudian thawaf, dan ia

bukanlah umrah. Lalu Abu Bakar dan Umar RA menunaikan haji

sama seperti itu. Kemudian aku menunaikan haji bersama bapakku,

Az-Zubair RA, maka yang pertama kali dia lakukan adalah thawaf.

Kemudian aku melihat orang-orang Muhajirin dan Anshar melakukan

hal itu. Ibuku telah mengabarkan kepadaku bahwa dia melakukan

ihram untuk umrah bersama saudara perempuannya, Az-Zubair, dan

fulan serta fulan. Ketika mereka menl'entuh sudut (Hajar Aswad),

mereka pun tahallul (keluar dari ihram)'."

\, & it'J'y] ti ,:-* \t'n', ;* ; i, f * ;.t t
ix ;'?-e"u'J';i;ojr )i"'.J. 

J,, €ib t)t.'its *j *
.;';;ir;2)r . J*;i ,;*'c-i ,z;.'11 e"i err>i

1616. Dari Nafi', dari Abdullah bin Umar RA, Uut*u

Rasulullah SAW apabila thawaf untuk haji atau umrah, maka pertama

kali (yang beliau lakukan) ketika datang adalah beliau berlari kecil

tiga putaran dan berjalan empat (putaran). Kemudian shalat dua

rakaat, lalu melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah.

1617. Dari Ibnu Umar RA bahrvasanya apabila Nabi SAW

thawaf di Ka'bah pada thawaf pertama, beliau berlari-lari kecil

sebanyak tiga putaran dan berjalan empat (putaran). Beliau biasa

berlari-lari kecil di tempat aliran air apabila melakukan sa'i antara

Shafa dan Marwah.
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Keterangan Hadits:

Ibnu Baththal berkata. "Judul bab ini dinraksudkan untuk

membantah mereka yang berpendapat bahwa orang yang melakukan

umrah dan telah melaksanakan thawaf. maka ia diartggap telah

tuhalltil meski belum melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah. Imam

Bukhari bermaksud menjelaskan bahwa makna perkataan Uru'ah. fij
trV itjt fJrJ (Ketika mereka menyentuh rukun, makcr ntueku ptm

tahallul), adalah ketika mereka menyentuh Hajar Asrvad lalu

melakukan thawaf dan sa'i, maka mereka telah tnhallul (yakni

dihalalkan kembali apa-apa yang terlarang saat ihram). berdasarkan

hadits Ibnu Umar (hadits kedua di bab ini)."

Ibnu At-Tin mengklaim bahwa makna perkataan Urwah

"Mereko menyentuh sudut" yakni sudut Marwah. yaitu ketika

mengakhiri sa'i. Tapi pernyataan ini terbantah oleh rirvayat Ibnu Al
Aswad dari Abdullah (mantan budak Asma'), dari Asma'. dia berkata.

riij;i i*ir 6a t}t o:lu':Llir:';ilr: *t.o1ui b'pt.(Aku ntetukukan

umrah ber.vama Aisyah. Az-Zubair dan fulan serta Julan, Ketiku komi

menyentuh Ka'bah maka kami pun tahallal). Hadits ini diriwayatkan

oleh Imam Bukhari dan akan disebutkan pada bab-bab tentang umrah.

Imam An-Nawawi mengatakan bahwa lafazh "Mereka

menyentuh sudut" membutuhkan penakwilan, sebab yang dimaksud

dengan sudut di sini adalah "Hajar Aswad", dan menyentuhnya adalah

pada awal thawaf. sementara seseorang belum dianggap tahallul jika

baru menyentuh Hajar Aswad menurut ijma' ulama. Oleh sebab itu,

makna yang seharusnya adalah; ketika mereka menyentuh Hajar

Aswad dan menyempurnakan thawaf serta sa'i lalu mencukur rambut,

maka mereka telah tahallarl. Semua keterangan ini tidak disebutkan

secara tekstual karena sudah diketahui dan dipahami secara umum.

Ulama sepakat bahwa seseorang tidak tahalla/ sebelum selesai

melakukan thawaf, bahkan mayoritas mereka mengharuskan untuk

Iebih dahulu menyelesaikan sa'i kemudian mencukur rambut. Tapi
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perkataan Imam An-Nawawi ditanggapi bahwa yang dimaksud

dengan "menyentuh sudut" dalam riwayat tersebut adalah kiasan

tentang selesainya thawaf-, khususnya bahwa menyentuh sudut (l{ajar

Aswad) dilakukan setiap kali putaran thawaf. Maka, makna yang

sebenarnya adalah; ketika nrereka selesai thawaf. maka mereka telah

tahallul. Adapun mengenai sa'i dan mencukur rambut masih

diperselisihkan,s seperti yang dikatakan sendiri oleh Imam An-
Nawawi. Akan tetapi ada juga kemungkinan maknanya: ketika

mereka selesai thawaf dan semua amalan sesudahnya. maka mereka

telah tahallul.

Saya (lbnu Hajar) katakan. maksud "menyentuh sudut" pada

riwayat ini adalah men1,'entuhnya setelah selesai thawaf dan shalat dua

rakaat. seperti tercantum dalam hadits Jabir. Dengan demikian, tidak

ada kemungkinan lain kecuali pendapat yang mengatakan bahwa

maknanya adalah; setelah mereka selesai sa'i. Sebab, Sa'i merupakan

syarat tahallul menurut pendapat Urwah, berbeda dengan pendapat

yang dinukil dari Ibnu Abbas. Adapun pendapat yang mengatakan

bahwa maknanya adalah; dan setelah selesai mencukur rambut, maka

perlu mencermati pandangan Urwah dalam masalah itu. Apabila
mencukur rambut menurutnya termasuk manasik, maka perkara ini
harus dimasukkan dalam perkataannya.

-^-.b 
e;iit ,'Ju;:tV-',t'is (aku menceritakan kepoda Urwah,

dia berkqta, "Aisyah telah menceritakan kepadaku..."). Imam

Bukhari tidak menyebutkan bentuk pertanyaan serta jawabannya,

tetapi hanya menukil lafazh yang marfu ' (langsung dari Nabi SAW).

Imam Muslim menyebutkan riwayat ini melalui jalur yang sama,

bahwa seorang laki-laki dari penduduk Irak berkata kepadanya (yakni

kepada Muhammad bin Abdunahman). "Tanyakan untukku kepada

Urwah bin Az-Zubair tentang seseorang yang ihram untuk haji,

apabila telah thawaf apakah ia dianggap telah tohallul atau belum?

' Y"kni para ulama berbeda pendapat dalam menentukan apakah sa'i dan mencukur rambut merupakan

syarut tahallul, ataukah tidak. -penerj.
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Apabila ia mengatakan tidak, maka katakan sesungguhnya ada

seseorang yang mengatakan bahwa ia dianggap telah tuhullul." la
(Muhammad bin Abdurrahman) berkata, "Aku menanyakan hal itu
kepadanya." Maka dia menjawab, "Seseorang yang ihram untuk haji
tidak lohalh,r/ kecuali setelah selesai mengerjakan manasik haji'." Ia
(Muhammad bin Abdurrahman) berkata, "Laki-laki tersebut datang

kepadaku dan aku menceritakan jawaban Urwah kepadanya." Maka

laki-laki itu berkata, "Katakan kepadanya bahwa ada orang yang

mengabarkan bahwa Rasulullah SAW telah melakukan hal itu. dan

bagaimana halnya dengan Asma' dan Zubair yang telah

melakukannya?" la (Muhammad bin Abdunahman) berkata. "Aku
mendatanginya -yakni kepada Urwah- dan menceritakan hal itu
kepadanya, maka dia bertanya, "Siapakah dia?" Aku berkata. "Aku
tidak tahu namanya". Urwah berkata, "Apa urusannya sehingga tidak
datang sendiri dan benanya kepadaku? Aku mengira dia berasal dari
Irak." Yakni, karena mereka itu sangat berlebihan dalam berbagai

persoalan. Ia (Urwah) berkata, "Rasulullah SAW menunaikan haji,
maka Aisyah menceritakan kepadaku bahwa yang pertama kali beliau
lakukan ketika datang ke Makkah adalah berwudhu." Lalu disebutkan

hadits seperti di atas.

Saya belum mendapatkan nama laki-laki yang bertan;-a itu.

Sedangkan perkataannya "Bahwasanya seseorang mengabarkan",

maksudnya adalah Ibnu Abbas, dimana dia berpendapat bahwa siapa

yang tidak membawa hewan kurban lalu ihram untuk haji. maka

apabila selesai thawaf, ia dianggap telah keluar (tahallut) dari hajinya.

Lalu bagi siapa yang ingin terus berada dalam hajinya (yakni tidak
tahallul), maka ia tidak boleh mendekati Ka'bah hingga kembali dari

Arafah. Pendapat ini berdasarkan perintah Nabi SAW bagi siapa yang

tidak membawa serta hewan kurban agar menjadikannya sebagai

umrah.

Imam Bukhari telah menukil riwayat itu pada bab "Haji Wada"

di bagian akhir pembahasan tentang peperangan melalui jalur Ibnu

Juraij; Atha' telah menceritakan kepadaku dari lbnu Abbas, dia
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berkata, "Apabila telah thawaf di Ka'bah. maka ia telah tuhallul." Aku

berkata. "Dari manakah sumbernya?" Ia berkata, "lbnu Abbas berkata,

'Dari llrman Allah SWT; Kemudian lernput wuiib (sct'ttt ttkhir musu)

menyembelihnyu ialoh sclelah .sampai kc Baitul Atiiq (Ko'bah)'. (Qs.

Al Hajj(22): 33) serta dari perintah beliau SAW kepada para

sahabatnya untuk luhallul saat haji wada.' Aku berkata,
..Sesungguhnya yang demikian itu berlaku setelah rnelakukan apa

yang telah diketahu." Ia berkata, "Menurut ibnu Abbas, baik sebelum

maupun sesudahn-va."

Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur lain dari Ibnu Juraij,

"lbnu Abbas biasa mengatakan, "Tidaklah Seorang yang menunaikan

haji dan thawaf di Ka'bah melainkan ia telah tahallul." Aku berkata

kepada Atha'. "Dari mana engkau mengatakan hal itu?" lalu

disebutkan seperti di atas.

Imam Muslim meriwayatkan pula melalui jalur Qatadah, "Aku

mendengar Abu Hassan Al A'raj mengatakan bahwa seorang laki-laki

berkata kepada Ibnu Abbas, 'Apakah fatu'a yang engkau katakan, jika

seseorang telah thawaf di Ka'bah, maka ia dianggap telah tahallul?"

Ia berkata, 'Itu adalah Sunnah Nabi meskipun kamu tidak senang'."

. Masih dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Wabrah bin

Abdurrahman, dia berkata, "Aku sedang duduk di sisi Ibnu Umar, lalu

dia didatangi oleh seorang laki-laki dan berkata, 'Bolehkah aku thawaf

di Ka'bah sebelum mendatangi tempat wukuf?' Dia berkata, 'Boleh'.

Laki-laki itu berkata, 'sesungguhnya Ibnu Abbas mengatakan, jangan

thawaf di Ka'bah hingga engkau mendatangi tempat wukuf ." Ibnu

Umar berkata, ..Sungguh Rasulullah SAw telah melakukan haji, lalu

beliau thawaf di Ka'bah sebelum mendatangi tempat wukuf. Apakah

sabda Rasulullah yang lebih pantas untuk kita jadikan pedoman atau

perkataan Ibnu Abbas apabila engkau berkata jujur?" Apabila semua

itu telah jelas. maka makna lafazh yang ada pada Abu Al Aswad,

"sungguh Rasulullah SAW telah melakukan hal itu", yakni

memerintahkannya.

I

L
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Madzhab Ibnu Abbas dalam masalah ini tidak disepakati oleh
mayoritas ulama, tapi hanya didukung oleh sebagian kecil ularna. di
antaranya Ishaq bin Rahawaih. Jumhur ulama mengatakan bahwa
Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk memutuskan haji
dan mengerjakan manasik umrah. Dalam hal ini ulama berbeda
pendapat, dan kebanyakan mereka mengatakan bahwa yang dentikian
khusus bagi mereka (sahabat), lalu sebagian lagi mengatakan bahwa
hal itu juga berlaku bagi orang-orang sesudah mereka. Semua ulama
sepakat bagi siapa yang ihram untuk haji Ifrad, maka dia boleh
melakukan thawaf di Ka'bah. Inilah hujjah yang dikemukakan oleh
urwah pada hadits di atas. bahwa sesungguhnya Nabi SAW memulai
dengan melakukan thawaf, namun tidak keluar (tohallur) dari hajinya
dan tidak pula menjadikannya sebagai umrah, demikian juga Abu
Bakar dan Umar.

;:Jt €.1 e'crt+ t (kemuaian aku menunaikan haji bersama

bapakku Az-Zubair). Demikian yang dinukil oleh mayoritas perawi.
sementara dalam riwayat Al Kasymihani dikatakan, "Bersama Ibnu
Az-Zubair", yakni saudaranya yang bemama Abdullah bin Az-Zlbair.
Al Qadhi Iyadh berkata, "Riwayat ini mengalami perubahan.', pada

jalur periwayatan setelah empat belas bab kemudian disebutkan,
"Bersama bapakku, Az-Zlbair bin Awwam". Seakan-akan sebab
terjadinya kesalahan ini adalah, pada jalur periwayatan tersebut
setelah menyebutkan, "Abu Bakar dan Umar", ditambahkan dengan
menyebutkan, "Utsman kemudian Muawiyah dan Abdullah bin
[Jmar", dia berkata, "Kemudian aku menunaikan haji bersama
bapakku. Az-Zubair" lalu disebutkan hadits selengkapnya.

Sementara telah diketahui bahwa Az-Zubair terbunuh sebelum
Muawiyah dan Ibnu Umar. Akan tetapi tidak ada halangan jika
keduanya menunaikan haji sebelum Az-Zubair terbunuh, maka Urwah
melihat keduanya. Atau lafazh "tsumma" (kemudian) tidak bermaksud
untuk menyebutkan urutan kejadian, sebab pada riwayat itu
disebutkan pula, "Kemudian yang terakhir aku lihat melakukan hal itu
adalah Ibnu Umar". Dia menyebutkan kembali nama Ibnu Umar.
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Sementara itu, sebagian pensyarah Shuhih Bukhari mengemukakan

pendapat yang terkesan ganjil. dimana mereka lebih mengunggLllkan

riwayal Al Kasymihani dengan alasan seperti yang telah saya katakan,

tetapi saya telah menjelaskan jawabannl'a.

c! "--"3 "7;i €{;i ,t5'1 {ibuku teluh mengabarkan kepadaku). Beliau

adalah Asma' binti Abu Bakar. sedar-rgkan saudara perempuannya

adalah Aisyah. Lalu pernyataan ini dianggap musykil, sebab Aisyah

pada pelaksanaan haji tersebut tidak turut thawaf karena sedang

mengalami haid. Tapi kemusykilan ini dapat dijelaskan bahwa yang

dimaksud adalah haji selain haji Wada'. Sepeninggal Nabi SAW,

Aisyah melakukan haji berkali-kali. Hal itu akan disebutkan dalam

pembahasan tentang "umrah".

tb 'it')t tJi; tl}i lketika ntereks menyentuh sudut, maka

mereka pun tahallul). Yakni dihalalkan kembali bagi mereka apa yang

dilarang saat ihram.

Dalam hadits ini terdapat keterangan disukainya memulai

thawaf bagi yang datang ke Makkah, sebab thawaf merupakan bentuk

penghormatan terhadap Masjidil Haram. Namun, sebagian ulama

madzhab Syaf i dan yang sependapat dengan mereka mengecualikan

perempuan yang cantik atau bangsa*an yang biasa dipingit untuk

mengakhirkan thawaf sampai menjelang malam. Demikian pula bagi

yang khawatir akan terlewatkan shalat fardhunya, atau shalat fardhu

berjamaah atau jamaah shalat sunah mu'akkad, atau shalat yang telah

Iuput. Semua ini harus dilakukan terlebih dahulu daripada thawaf.

Mayoritas ulama berpendapat bahrva siapa yang meninggalkan

thawaf qudum (thawaf ketika datang). maka ia tidak mendapatkan

sanksi apapun. Sedangkan menurut Imam Malik dan Abu Tsaur (salah

seorang ulama madzhab Syaf i) bah'*'a orang itu harus membayar

dam (denda) dengan menyembelih hewan. Namun apakah orang yang

sengaja mengakhirkannya tanpa alasan syar'i diperbolehkan untuk

melakukannya kemudian? Dalam hal ini ada dua pendapat seperti

masalah shalat Tahiyatul Masjid.
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Pada hadits ini terdapat pula keterangan tentang keutamaan
thawaf', yang akan dijelaskan setelah empat belas bab.

Hadits kedua adalah hadits Ibnu Umar yang ia nukil melalui dua
jalur periwayatan melalui Nafi' dari Ibnu Umar. Jalur periwayatannya
yang pertama dinukil melalui riwayat Musa bin Uqbah, sedangkan
jalur periwayatan yang lain dinukil melalui riwayar Ubaidillah.
Namun. perawi yang menerima dari keduanya hanya satu, yakni Abu
Dhamrah Anas bin Iyadh. Lalu dalam riwayat Musa diberi tambahan,
"Kemudian shalat dua rqkaal 

-maksudnya 
dua rakaat thau,af- lalu

sa'i di antora Shofo dan Marway'r". Kemudian pada riwayat Ubaidillah
terdapat tambahan keterangan bahwa ia berjalan di tengah bekas aliran
air. Pembahasan yang berkaitan dengan berlari-lari kecil saat thawaf
telah dijelaskan lima bab sebelumnya, sedangkan masalah sa'i antara
Shafa dan Marwah akan dijelaskan lima belas bab kemudian. Adapun
yang dimaksud dengan bekas jalur air adalah Al Wadi (lembah),
karena ia merupakan jalur air saat banjir.

64. Wanita Thawaf Bersama Laki-laki

-? ' . q. z t o - -- o $ zy irrAt,LAr l? ;td t\- ,W G?i :Ju i'; Itf
e', i,-\t *'4rit;.uv *':'#'*5"iti --,1*L,

^krii U q/ L=s\ :Jtt \&')i 7Vt .,-.1 ,.>s tJf,-.'St .
,'*).t;.; k"f 'ju rjt; ';t ;;la"';S |-i..7r;!r -rl;

|&LlA: lr*1' q ,; 'J'F ti; i' q, ^r;.c 
"c;ts

u?r,* gt 'Uu ,*j;lt?iU # #r,iirt'aw
Qt rL; tit,i W, lu.lt!'r,L} $tu.7r:,<;;;,;
;L'; .';Lt ui'a^xe ,r)'6') ,ju!,i/t"jL';- e';t
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-3:PG
,u

.lr_,t

€ :Ju tr4r^- c'r,L-ij ,i :"i t ijrd 'e}

'i G'r, tAL'1\j ,eJ;'r 6i 6. u's ,t-* r4 6'i
1618. Dari Ibnu Juraij dia berkata. Atha' telah mengabarkan

kepadaku -ketika 
lbnu Hisyam melarang kaum wanita thawaf

bersama laki-laki- dia berkata, "Bagaimana dia melarang mereka

sementara para istri Nabi SAW telah thawaf bersama kaum laki-laki?

Aku berkata. ..Apakah setelah (ada kewajiban) hijab atau

sebelumnya?" Dia berkata, "Benar, aku telah mendapatinya setelah -
diturunkannya kewajiban- hijab." Aku berkata, "Bagaimana mereka

bercampur-baur dengan laki-laki?" Dia berkata, "Mereka tidak

bercampur-baur dengan laki-laki. Suatu ketika Aisyah RA thawaf

tersendiri tanpa bercampur-baur dengan laki-laki, lalu seorang wanita

berkata, 'Marilah, wahai ummul mukminin, kita menyentuh (Hajar

Aswad)!' Aisyah berkata, 'Pergilah engkau!' Sementara Aisyah

sendiri enggan untuk menyentuhnya. Kaum wanita keluar (dengan

penampilan) yang tidak dikenal pada malam hari lalu thawaf bersama

laki-laki. Akan tetapi apabila hendak masuk Ka'bah, mereka berdiri

hingga mereka masuk dan kaum lelaki dikeluarkan. Aku biasa

mendatangi Aisyah, aku bersama Ubaid bin Umair sedang beliau

tinggal di Jauf Tsabir." Aku berkata, "Apakah hijab beliau?" Dia

berkata, "Beliau berada dalam kubah (kemah) buatan Turki yang

memiliki penutup, dan tidak ada antara kami dengan beliau selain itu.

Aku melihat beliau mengenakan baju -vang diberi warna dengan Al

Vy'ard."

at'J"y.,j'.:A ,ktt
tl

11jL:; q6s )Ptr'r;'*'tc-Jr ..-* J'A"
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1619. Dari Ummu Salamah RA -istri Nabi SAW- dia
berkata, "Aku mengadu kepada Rasulullah SAW bahwa aku
menderita sakit. maka beliau bersabda, 'Thowaflah di belakung
manusia sedang engkau menunggong kendaraan'. Aku pun
melakukan thawaf dan Rasulullah SAW ketika itu shalat menghadap
sisi Ka'bah sementara beliau membaca, 'lAaththuur wa Kitaabin
Masthuur' (Demi bukit Thuur, don demi kitab yang dituli.s).', (es.
Ath-Thuur (52): l-2)

Keterangan Hadits:

(Bab u,anita thowaf bersama laki-laki). yakni, apakah mereka
bercampur-baur dengan kaum laki-laki ataukah kaum wanita thawaf
bersama kaum laki-laki tanpa bercampur-baur. ataukah mereka thawaf
dengan menyendiri.

l? i.t {\1.1ketika lbnu Hisyam melarang). Ibnu Hisyam yang

dimaksud adalah Ibrahim 
-atau saudaranya yang bemama

Muhammad- bin Hisyam bin Ismail bin Hisyam bin Al warid bin Ar
Mughirah bin Abdullah bin Umar bin Makhzum Al Makhzumi, ia
adalah paman Hisyam bin Abdul Malik. Lalu Hisyam bin Abdul
Malik mengangkat Muhammad sebagai wali kota Makkah dan
mengangkat saudaranya (Ibrahim bin Hisyam) sebagai wali kota
Madinah, lalu Hisyam bin Abdul Malik menyerahkan urusan haji pada
masa pemerintahannya kepada Ibrahim. oleh sebab itu, saya katakan
ada kemungkinan yang dimaksud adalah Ibrahim. Kemudian
keduanya disiksa oleh Yusuf bin umar Ats-Tsaqafi hingga meninggal
dunia di awal pemerintahan Al walid bin yazid bin Abdul Malik. atas
perintah Al walid sendiri. Peristiwa itu terjadi pada tahun rz5 H.
Demikian dikatakan Khalifah bin Khayyath dalam kitabnya At-Tarikh.

Secara lahiriah. Ibnu Hisyam merupakan orang pertama yang
melarang perbuatan itu. Akan tetapi Al Fakihi meriwayatkan melalui
jalur Za'idah dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "umar telah
melarang laki-laki thawaf bersama wanita." Kemudian dia berkata,
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"[,alu Umar melihat seorang laki-laki bersama kaum wanita. maka dia

memukul laki-laki tersebut dengan cantbuk." Seandainya riwayat ini

akurat, tetap tidak bertentangan dengan riwayat pertama, sebab lbnu

Hisyam melarang mereka (perempuan) untuk thawaf apabila kaum

laki-laki sedang melaksanakan thawaf. Oleh sebab itu. perbuatannya

diingkari oleh Atha' berdasarkan apa yang dilakukan Aisyah.

Al Fakihi berkata, "Disebutkan dari Ibnu Uyainah bahwa yang

pertama kali memisahkan (mengkhususkan waktu tertentu bagi

masing-masing) antara laki-laki dan wanita dalam thawaf adalah

Khalid bin Abdullah Al Qusari." Rir,r'ayat ini juga meski terbukti

akurat, ada kemungkinan beliau melarangnya pada waktu tertentu

kemudian meninggalkannya. sebab ia adalah wali kota Makkah pada

masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan, dan itu sebelum Ibnu

Hisyam.

)e'), * Pj:O i' ,b "4t'rr; oV ij (semenrara istri-istri

Nabi SAW telah thawaf bersama kaum laki-laki), yakni tanpa

bercampur-baur dengan laki-laki.

iVt tA ok'tii'.ti lrungguh aku teloh menclaparinya sesudah

hijab). Atha' menyebutkan hal ini untuk menghilangkan dugaan

bahwa dia menukil hal tersebut dari orang lain. Maka, pemyataannya

di atas menunjukkan bahwa dia telah melihat sendiri apa yang

dilakukan wanita pada masa itu. Adapun yang dimaksud dengan hijab

pada riwayat di atas adalah turunnya ayat tentang hijab, yakni firman

Allah SWT, "Apabila knmu meminta (suatu keperluan) kepada

mereka (istri-istri Nabi), maka mintalah dari balik tabir." (Qs. Al
Ahzaab (33): 53) Yang demikian terjadi pada saat pernikahan Nabi

SAW dengan Zainab binti Jahsy. Tentunya Atha' tidak mendapati

masa tersebut.

"af; Uui (seorang wanita berkata). Saya belum menemukan

narna wanita yang dimaksud, tetapi ada kemungkinan dia adalah
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Diqrah, dimana Yahya bin Katsir telah meriwayatkan darinya bahwa

dia thawaf bersama Aisyah pada malam hari.
-l---,orf*t (tunpa dikenal). Dalam riwayat Abdurrazzaq disebutkan

O"ngun lafazh. :t# @ombit menutup diri). Dari lafazh ini. Ad-

Dawudi menyimpulkan bahwa wanita boleh menggunakan niqab
(cadar) saat ihram. tapi kesimpulan ini sangat jauh dari ),ang
semestinya.

. ?t " . . " -',fU-'* (ketikn mereka ma.suk). Dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan .'iU up thingga mereka masuk),demikian pula dalam

riwayat Al Fakihi. Masudnya, apabila kaum wanita hendak masuk

Ka'bah, maka mereka berdiri menunggu sampai kaum laki-laki keluar
dari Ka'bah.

P i'"#') ui a,:;_rb ,;1 '4? j @an aku biasa mendatungi Aisyuh,

ukt,r burror, (ibaid 
'bin 

lJmair), yakni Al-Laitsi. Adapun 1.ang
mengucapkan perkataan itu adalah Atha'. Pada bagian awal
pembahasan tentang hijrah disebutkan melalui jalur Al Auza'i dari

Arha', dia berkata, f i {L't Yb o\j 1,lku mengunjungi Aisy,ah

hersonta Ubaid bin Umair).

i )'r € i;t* ,f t @an beliau tinggal di Jaqf Tscrbir).

Melalui riwayat ini Ibnu Baththal menyimpulkan bolehnya i'tikaf di
selain masjid, sebab Tsabir berada di luar Makkah, tepatnya di jalan
menuju Mina. Pendapat ini berdasarkan bahwa maksud Tsabir di sini
adalah gunung yang masyhur di kalangan penduduk Makkah. Tsabir
adalah gunung Muzdalifah. Akan tetapi di Makkah terdapat lima
gunung yang semuanya bernama Tsabir, seperti disebutkan oleh Abu
Ubaid Al Bakri dan Yaqut serta selain mereka. Sehingga
kemungkinan yang dimaksud adalah salah satu di antara kelima
gunung itu. Dalam hal ini tidak mesti menetapnya Aisyah di tempat
tersebut berarti melakukan i'tikaf. Seandainya kita menerima bahwa
beliau melakukan i'tikaf, masih ada kemungkinan beliau memilih
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tempat yang ada masiidnya, seakan-akan tidak ada lagi tempat untuk

i'tikaf tti Masjidil Haram sehingga beliau pun melakukan i'tikaf di

tempat tersebut.

t:s\'3i G\ (buiu yang diberi v'a'nu Ward). Yakni baju yang

warnanya sama seperti warna Ward (tttntbuhan yang digunakan untuk

mewarnai pakaian). Sementara dalam riwayat Abdurrazzaq

disebutkan . "'* $\'f2;; rb'!s 1Ba.iu .tung diberi warna kuning' dan

ctku .saul ilu musih kecil). Pada riwal'at ini dijelaskan mengapa dia

melihat Aisyah. Ada pula kemungkinan beliau melihatnya secara

kebetulan. Lalu Al Fakihi menambahkan pada bagian akhirnya.
,.Atha' berkata. .Telah sampai kepadaku bahwa Nabi sAW

memerintahkan Ummu Salamah untuk thawaf sambil menaiki

kendaraan dengan mengenakan pakaian yang menutupi wajahnya di

belakang orang-orang shalat di tepgah masjid'." Abdurrazzaq

menyebutkan hal ini secara tersendiri. seakan-akan Imam Bukhari

menghapusnya karena sanad-nya nnrrsal. Lalu dia menukilnya

melalui jalur Malik )'ang memihki sanad yang mausftr.r/, kemudian

menyebutkannya setelah hadits Aisyah seperti di atas.

;lJbi 6 @t" menderita sakit). Yakni, kondisi beliau sedang

lemah. Imam Bukhari telah menjelaskan melalui jalur Hisyam bin

Urwah dari bapaknya tentang sebab thau.afnya Ummu Salamah, yaitu

thawaf Wada' yang akan disebutkan setelah enam bab'
tt

#" *j ^)b bt ,-*
riwayat Hisyam disebutkan,

(dan Nabi SAW shalar). Dalam

at!r1 @an manusia juga sedong

shalat). Lalu dalam riwayat Hisyam ini dijelaskan pula bahwa shalat

yang dikerjakan saat itu adalah shalat Subuh' sebagaimana dijelaskan

pada pembahasan tentang sifat shalat.

Dalam hadits ini terdapat keterangan bolehnya thawaf dengan

berkendaraan apabila terdapat alasan I'ang dibenarkan oleh syariat'

Hanya saja Nabi SAW memerintahkannya untuk thawaf di belakang

manusia agar lebih tertutup bagi dirin-va serta tidak memutuskan shaf
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orang shalat dan hewan tunggangannya tidak mengganggu mereka.
Adapun hukurn thawaf sambil menunggang kendaraan tanpa alasan
yang dibenarkan syariat akan diterangkan beberapa bab kemudian.

Termasuk dalam hal ini adalah orang yang thawafl dengan
dipanggul di atas tandu. Namun apakah thawaf tersebut telah
mencukupi bagi yang memanggul dan yang dipanggul? Hal ini
membutuhkan pembahasan yang lebih mendalam. Lalu kisah ini
diiadikan dalil oleh para ulama madzhab Maliki untuk menyatakan
bahwa air kencing hewan yang dimakan dagingnya adalah suci,
sebagaimana yang diterangkan pada bab "Memasukkan Unta ke
Dalam Masiid Karena Sebab Tertentu',.

65. Berbicara Saat Thawaf

.r. 7. .1- -

-*s t &: o',. 1 ?- i --. '.d*1, all ./., dl il

1620. Dari Ibnu Abbas RA bahwa Nabi SAW saar thawaf di
Ka'bah melewati orang yang telah mengikat tangannya dengan yang
lain dengan menggunakan tali dari kulit -atau benang atau sesuatu
yang seperti itu- maka Nabi sAw memutusnya dengan tangannya
kemudian bersabda, "Tuntunlah dia dengan (memegang) tangannya.,,

Keterangan Hadits:

(Bab berbicora soat thawaJ). yakni, bolehnya berbicara saat
thawaf. Hanya saja Imam Bukhari tidak menyebutkannya dengan
tegas, karena hadits yang ada berbicara tentang perkataan yang
berkaitan dengan amar ma'ruf. Barangkali Imam Bukhari hendak
mensinyalir hadits masyhur dari Ibnu Abbas melalui jalur yang
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muuquf maupun marlit'. ';*e,i>r(jr y C6i 
iur ,lf rt 'i* :;! Ortw

*'r11l_:F">\it T 1Thr,",tl tJi kr'bah tttluluh shalqt' hunya suia Allah

mamparbglehkun berhicura. Burun54siopa bcrbicuru sual thuwuf,

maka hcndakluh iu litluk berbicura kacttali yang baik). Hadits ini

diriwayatkan oleh para penulis kitab Sunun dan dinyatakan shahih

oleh Ibnu Khuzaimah serta Ibnu Hibban'

Berdasarkan ri'*'ayat ini Ibnu Abdussalam menyimpulkan bahwa

thawaf merupakan amalan haji yang paling utama. sebab shalat lebih

utama daripada haji. sehingga amalan )'ang mengandung unsur shalat

di dalamnya mempunvai kedr.rdukan yang lebih utama'

Dia mengatakan bahwa hadits. ^{* Ut (httji uttaluh Aralith)

bisa saja maknan-va adalah: sebagian besar amalan haji adalah wukuf

di Arafah. Bahkan. mungkin diartikan; haji didapatkan dengan

melakukan wukuf di Arafah. Namun pendapat ini perlu dianalisa.

l,:.1 Jl ;:r;- h'.i ;sr-..3y. (melev,ati seseorong yang telah mengikat

tangannya kepada yang lain). Imam Ahmad menambahkan dalam

riwayatnya dari Abdunazzaq, dari Ibnu Juraij, 'tI !U\. il Gupaao

orang loin). Dalam riwayat An-Nasa'i melalui jalur Hajjaj dari Ibnu

Juraij disebutkan, !CVr.i:4 
A.i, :*!, (seseorang telah mengikat

t an gonnya de ngan s e s e orang).

U.t ? :e )i (aruu dengan sesuatu selain lta)' Seakan-akan

perawi tidak menghafal dengan baik apa yang digunakan untuk

mengikat. Al Fakihi meriwayatkan melalui jalur Amr bin Syu'aib dari

bapaknya, dari kakekn ."u, lvfr 6* t*]':)j\i'&3 1J;, 
i' ;a ;rbi

t:.*',; ,vi1j:i r;tyi ,lut ,z;At €.U ,?'JF r3's'i3 rSl.errrfr Ji 6 ;J$t

ittt q: y) r#- 6 i';it r,J4.$ii (bahwasanya Nabi SAW mendapati dua

orang laki-laki saling bergandengan. Mako beliau bersabda, "Ada

apa dengan gandengan ini?" Keduanya berkata, "Sesungguhnya

kami bernadzar untuk (mengikat diri) saling bergandengan hingga
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kami mendtrlungi Ka'buh." Nabi SAW ber.suhdu, "Lepuskunluh tliri
kuliun berduu, ini bukanlah nadzar. Sesunggultnya nutlzur hunyuluh
sesualu yung dihurupkem dengannya keridhaan .4lluh. "\.

Sanqd riwayat ini hingga Amr memiliki derajat hu.sun. Saya

tidak menemukan keterangan tegas mengenai nama kedua orang yang

dimaksud. tetapi dalam riwayat Ath-Thabrani melalui jaltrr Fathirr-rah

binti nruslirn disebutkan: Khalifah bin Bisr telah menceritakan

kepadaku dari bapaknya bahwasanya ia masuk Islam. ntaka Nabi
SAW mengernbalikan harta dan anaknya kepadanya. Kemudian beliau
mendapatinr.a bersama anaknya (Thalq bin Bisyr) berjalan

bergandengan dengan diikat tali. Maka Nabi SAW bertany'a. "..|pukah

ini?" la berkata. "Aku bersumpah apabila Allah SWT rnengembalikan
harta dan anakku. niscaya aku akan melaksanakan haji ke Ka'bah
dalam keadaan terikat kepada orang lain." Nabi SAW mengarnbil tali
dan memutuskannya lalu bersabda kepada keduanya. "Laksanakonlah

hctji, sesungguhnl,ct ini termasuk amalan syetan."

Ada kemungkinan Bisyr dan anaknya (Thalq) merupakan pelaku
kisah pada hadits di bab ini. Sementara Al Karmani mengemukakan
pandangan 1'ang terkesan ganjil, dimana dia berkata, "Nama laki-laki
yang dituntun adalah 'Tsav,ab' (pahala). lawan dari'ic1ub' (siksaan)."
Aku tidak menemukan pendapat serupa dari ulanta selainnl,a. dan aku
tidak tahu pula darimana dia mendapatkan pendapat seperti itu.

i (tuntunlah). Dalam riwayat Imam Ahmad dan An-Nasa'i

disebutkan dengan lafazh. ii (tuntunloh dia). Imam An-Nawawi

berpendapat. bahwa perbuatan Nabi sAW yang memutus tali tersebut
mengisyaratkan bahwa kemungkaran itu hanya dapat dihilangkan
dengan memutus talinya. Atau, Nabi SAW menyerahkan kepada para
sahabatnya untuk mengambil tindakan sendiri.

Ulama lainnya berkata, "Biasanya orang-orang jahiliyah
melakukan taqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah dengan
melakukan perbuatan seperti ini."
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Saya (lbnu l'Iaiar) katakan. bahua hal itu tampak .ielas pada

hadits Amr bin Syu'aib dan hadits Khalitah bin Bisyr'

Ibnu Baththal berkata. "Dalam hadits ini terdapat keterangan

bahwa orang yang sedang thawaf boleh melakukan pekerjaan ringan

dan mengubah kemulgkaran yang dilihatnya, bahkan boleh berbicara

tentang perkara-perkara waiib. mustahab dan mubah."

Lalu Ibnu Mundzir berkata, "Dzikir kepada Allah dan membaca

Al Qur'an adalah perkata yang paling utama untuk dilakukan saat

thawaf, meskipun mengucapkan perkataan yang mubah juga tidak

dilarang." Kemudian Ibnu At-Tin menukil perbedaan pendapat

tentang tidak disukainya nrengucapkan perkataan yang mubah saat

thawaf-. Sementara Imam Malik membatasi bahwa yang tidak disukai

hanyalah berbicara saat thawaf wajib.

Ibnu Mundzir berkata. "Para ulama berbeda pendapat tentang

membaca Al Qur'an saat thawaf. Ibnu Mubarak berpendapat bahwa

membaca Al Qur'an adalah perbuatan lang paling utama dilakukan

saat thawaf. Hal itu telah dilakukan oleh Mujahid serta dinyatakan

mustahab (disukai) oleh Imam Syaf i dan Abu Tsaur. Hanya saja para

ulama Kufah membatasinya agar dibaca secara perlahan. Sementara

itu, diriu,ayatkan dari Urwah dan Al Hasan bahwa membaca Al

Qur'an saat thawaf adalah makruh hukumnya. Diriwayatkan dari

Imam Malik bahwa membaca Al Qur'an dengan pelan dan tidak

banyak waktu thawaf adalah tidak dilarang."

Ibnu Mundzir juga berkata. "Barangsiapa membolehkan

membaca Al Qur'an saat berada di lubuk lembah dan jalan-jalan lalu

tidak memperbolehkannya saat thawaf. maka tidak ada hujjah baginya

dalam hal itu."

Ibnu At-Tin menukil dari Ad-Dawudi bahwa pada hadits ini

terdapat keterangan bagi orang yang bernadzar melakukan sesuatu

yang tidak bernilai ketaatan terhadap Allah. maka nadzar itu tidak

wajib dilaksanakan. Kemudian Ibnu At-Tin menanggapi, "Dalam

hadits itu tidak ada keterangan demikian, bahkan makna lahiriah

I
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hadits menyatakan bahwa orang tersebut buta. oleh karena itu Nabi

SAW menyuruh untuk menuntun tangannya." Akan tetapi perintah

beliau untuk menuntun tangannya tidak mesti orang tersebut tidak

dapat melihat. bahkan bisa saja karena sebab lain. Adapun

pengingkarannya bahwa hal itu bukan nadzar, dibantah oleh riwayat

An-Nasa'i melalui jalur Khalid bin Al Harits dari Ibnu Juraij

-mengenai hadits ini- bahwa orang itu mengatakan sesungguhnya ia

telah bemadzar. Untuk itu, Imam Bukhari menyebutkannya pada

pembahasan tentang nadzar.

66. Apabila Seseorang Melihat Tali atau Sesuatu yang Tidak
Disukai dalam thawaf maka Dia Memutusnya

e't*i' ,;;,-
)*-l e?: ltf

t..! -r*)
1621. Dari Ibnu Abbas RA bahwa Nabi SAW melihat seorang

laki-laki thawaf di Ka'bah dengan terikat tali atau yang lainnya, maka

beliau memutusnya.

Keteranqan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Abbas melalui.lalur lain

dari Ibnu Juraij denganlafazh, ffi :f \i *1,4?iurO'tA,'-^l+', ef,
(beliau [Nabi SAWJ melihar seorang laki-laki thawaf di Kct'bah

sombil terikat tali atau yang lainnya, maka beliau memutusnya). Ini
merupakan ringkasan hadits pada bab sebelumnya. Ibnu Baththal

berkata, "Nabi SAW memutus talinya, karena menuntun dengan

menggunakan tali itu khusus dilakukan terhadap hewan."
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67. Tidak Mclakukan Thawaf di Baitullah (Ka'bah) dengan

Telanjang dan Orang Musyrik Tidak Boleh Menunaikan Haji

, , , o-. -, , i , o i,. o, c c. , o ,'6p') A'r2' ,6 Ui ii |;i ;';-'; 6.\ ci ,.-'Sr r3 r ^; f,,

*-t y \t .v it J'-r tAr';;i 4t4t e k.; hr

fr '# y \i ,r3r ; i'ii. y] q. ;Jt?'i- gr;'Sr - "F' (, ' Y \:- ,' , o--.| o ,
.iu-.p g,Jt{ e"$V; A;,Uir

1622. Dari Humaid bin Abdurrahman bahwa Abu Hurairah

mengabarkan kepadanya, sesungguhnya Abu Bakar Ash-Shiddiq RA
mengutusnya 

-pada 
saat haji yang beliau diangkat oleh Rasulullah

SAW untuk memimpinnya, sebelum haji ys4d3'- pada hari raya

kurban bersama sekelompok orang untuk mengumumkan kepada

manusia, "Ketahuilah bahv,a orang musT,rik tidak boleh menunaikan

haji setelah tqhun ini dan orang yang telanjong tidak boleh thay,of di
Buitullah (Ka'bcth)."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu
Hurairah. Hadits ini menjadi dalil bahwa menutup aurat adalah syarat

thawaf. sebagaimana menutup aurat juga menjadi syarat shalat.

Sebagian masalah itu telah diterangkan pada bagian awal pembahasan

tentang shalat. Ulania madzhab Hanafi tidak sependapat dalam

masalah ini. mereka berkata, "Menutup aurat saat thawaf bukan

merupakan syarat, dan orang yang melakukannya harus mengulangi

selama masih berada di Makkah, namun apabila dia telah keluar

Makkah maka ia harus membayar dam (denda).

Ibnu Ishaq telah menyebutkan sebab adanya hadits ini, yaitu

kaum Quraisy membuat aturan baru sebelum peristiwa gajah atau

sesudahnya, bahwasanya tidak ada seorang pun yang boleh thawaf di
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Ka'bah di antara pengunjung yang bukan penduduk Makkah. dan
pertama kali thawaf harus menggunakan pakaian penduduk Makkah.
Jika ia tidak mendapatkannya, maka ia harus thawaf dalam keadaan

telanjang. Barangsiapa menyelisihi ketentuan ini dan thawaf
mengenakan bajunya sendiri, maka setelah thawaf ia harus
menanggalkan bajunya dan tidak boleh mengambilnya lagi. Akhirnya,
Islam datang dan menghapus semua aturan tersebut.

l!;- l';;i lunruk tidak thowaf\. Dalam riwayat Shalih bin Kaisan

dari Az-zuhri yang disebutkan oleh Imam Bukhari di bagian tafsir. bf

"G,r,; I (Tidak boleh sama sekali menunaikan haii). Riwayat ini

memastikan bahwa hadits di atas mengandung larangan. Selanjutnya.
pembahasan hadits ini akan diterangkan pada tafsir surah Al Baraa'ah
(At-Taubah).

68. Apabila Berhenti Saat Thawaf

q} & ri1 :a.rS., "t; ei'ri ,i>,2t 16 'J"rb:-';* ,tu' Sv',

rLt *-t ; ./ f ;:rx fi.) - d- y u i ;t
.fr" 

^, ,1, I c-,t /
Atha' berkata tentang orang yang sedang thawaf lalu iqamat

untuk shalat dikumandangkan, atau ia didorong dari tempatnya,
"Apabila telah selesai salam, hendaknya ia kembali ke tempat dimana
ia menghentikan thawaf 

-lalu ia memulai lagi-." perkataan serupa
dinukil pula dari Ibnu Umar dan Abdurrahman bin Abu Bakar RA.

Keterangan

(Bab Apabila berhenti saat thawofl. Yakni, apakah thawafnya
dianggap terputus (dan harus diulangi dari awal) atau tidak. Seakan-
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akan hal ini merupakan isyarat dari beliau terhadap riwayat yang

dinukil dari Al l{asan bahwa barangsiapa sedang melaksanakan

thawaf kemudian iqamat shalat dikumandangkan. lalu ia

menghentikan thawafhya maka ia harus memulai lagi dari awal dan

tidak boleh meneruskan thawaf yang sebelumnya. Namun mayoritas

ulama berpendapat, bahwa ia boleh meneruskan thawafnya tanpa

mengulangi dari awal. Imam Malik membatasi hal ini pada shalat

fardhu. dan ini juga yang menjadi pendapat Imam Syaf i. Apabila

shalat yang dilaksanakan itu selain shalat fardhu. maka lebih utama ia

meneruskan thawafnya. Namun apabila ia menghentikannya, maka ia

harus memulainya dari awal. Abu Hanifah berkata, "Hendaknya ia

menghentikan thawaf (baik shalat fardhu maupun shalat sunah) lalu

meneruskannya kembali tanpa harus mengulangi dari awal."

Mayoritas ulama berpendapat bahwa thawaf boleh dihentikan untuk

suatu kebutuhan. Bahkan. Nafi' mengatakan bahwa terlalu lama

berdiri saat thawaf termasuk bid'ah.

L!... ;thb'SA1 6tna' berkato... dan seterusnya) . Abdunazzaq

meriwayatkan yang serupa dengan sanad yang maushul dan lbnu
Juraij, "Aku berkata kepada Atha','Thawaf yang aku hentikan karena

shalat lalu aku menghitungnya, apakah itu mencukupi (sah)?' Dia

berkata, 'Ya. namun aku lebih suka apabila tidak dihitung'." Ia (lbnu

Juraij) berkata, "Aku ingin shalat sebelum menyelesaikan putaran

ketujuh." Atha' berkata, "Tidak, selesaikan terlebih dahulu kemudian

shalat, kecuali jika engkau terhalang untuk thawaf."

Sa'id bin Manshur berkata, "Husyaim telah menceritakan

kepada kami, Abdul Malik telah menceritakan kepada kami dari Atha'

bahwasanya ia biasa mengatakan tentang seseorang yang telah

rnelakukan sebagian thawaf kemudian didatangkan jenazah,

'Hendaknya ia memutuskan thawafnl'a lalu shalat ienazah dan

kembali menyelesaikan thawafnya yang tersisa'."



'j& 
.rr.t f e:;;'iit &"t serupa disebutkan tlari lbnu Umar).

Riwayat ini disebutkan dengan sanad yang maushul oleh Sa'id bin

Manshur, "lsmail bin Zakxiya dari Jamil bin Zaid. dia berkata, -.ri,

d,H,G Jb A1,6i,e'F e'U i>*lr -+i,.-iq JG';i;.t
attp (aku melihat lbnu Umrtr melakukan thawaf di Ka'bah, lalu

dikumandangkon iqamat shalat, kemudian dia melqkukan .vholat dan

m e n e ru s ka n t h qu, ofnya yan g t e I ah di I aks ana ka n).

f gri .J #jt *s @an Abdurrahman bin Abtt Bakar)'

Riwayat ini disebutkan dengan sanad yang lengkap oleh Abdunazzaq
dari Ibnu Juraij, dari Atha', "Sesungguhnya Abdurrahman bin Abu
Bakar Thawaf pada masa pemerintahan Amr bin Sa'id di Makkah -yakni pada masa khilafah Muawiyah- lalu Amr memutuskan

thawafnya untuk shalat, maka Abdurrahman berkata kepadanya,

'Tunggulah aku hingga berhenti pada putaran yang ganjil'. Lalu dia
berhenti pada putaran ketiga 

-lalu 
shalat- kemudian menyelesaikan

thawaf yang tersisa."

Abdurrazzaq meriwayatkan melalui jalur lain dari Ibnu Abbas,

dia berkata, "Barangsiapa mempunyai kebutuhan atau keperluan lalu
ia keluar untuk memenuhinya, maka hendaklah memutus thawafnya
pada putaran ganjil dan shalat dua rakaat." Sebagian ulama memahami
perkataannya ini, bahwa yang demikian itu telah mencukupi dan tidak
perlu menyelesaikan yang tersisa. Pemahaman ini didukung oleh

riwayat Abdunazzaq dari Ibnu Juraij, dari Atha', AtU: Artdr iti tt
to- , . . tta otb GF 89 i: € e7: (Apabila thawaf yang dilakukan adalah

sunah' latu'orang yang melakukannya keluqr (memutuskan) pada
putorqn yang ganjil, makn hal itu telah mencukupi). Sementara

diriwayatkan melalui jalur Abu Sya'tsa' bahwasanya iqamat shalat

telah dikumandangkan dan ia telah menyelesaikan thawaf sebanyak

lima putaran, maka ia tidak lagi menyelesaikan yang tersisa.
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Catatan

Dalam bab ini. lmam Bukhari tidak menyebutkan satu pun

hadits yang murfi.L' (langsung dari Nabi SAW). Hal itu sebagai isyarat

bahwa dia tidak menemukan satu pr.ur hadits yang sesuai dengan

kriterianya dalam masalah ini. Dalam naskah Ibnu Baththal tidak

dicantumkan bab sesudah ini. maka hadits-haditsnya masuk pada

judul bab di atas. Kemudian timbul kemusykilan mengenai

penyebutan hadits bahwa Nabi SAW thawaf tujuh kali dan shalat dua

rakaat setelah judul bab ini. Namun hal itu dijawab bahwa faidah

penyebutan hadits itu adalah untuk menjelaskan bahwa beliau SAW

tidak berhenti dan tidak pula duduk saat thawaf, maka disunahkan

dalam thawaf untuk melakukan secara berkesinambungan.

69. Nabi SAW Shalat (Dua Rakaat) Setelah Thawaf Tujuh Kali

o,2 <-'
. ' i^.r-) !

irkj,
2^

4-Ir arl
,ol,

,-J- Yt b G;
Nafi' berkata. "lbnu Umar RA shalat untuk setiap (selesai) tujuh

putaran thawaf sebanyak dua rakaat." Ismail bin Umayah berkata,

"Aku berkata kepada Az-Zuhri, 'Sesungguhnya Atha' mengatakan

bahwa shalat yang wajib telah mencukupi daripada shalat dua rakaat

thawaf-. Dia berkata, 'sunnah itu lebih utama, Nabi SAW tidak

pernah thawaf sebanyak tujuh putaran melainkan shalat dua rakaat

[sesudahnya]'."

o// <./. ',.-r-) !

\ Jk :qv'Jv't
t., c , ., c t,-/

J J=et*,} Jb-:

{-
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*p *i'yr p',FLt *i ,:iZ hr'gj'-* ,tt 6i :*' ;/

\t -u ut'Jy, i-rs ilG $)";t) t*)t n Jrb'ri'P i',-;rt
rb': ;k, $; 'Ji" J, ; ,* 4L,utv" *tt *

,* a'rti u, )rrq ts og'ri\'ic'; ;t'-,)\ rai *
1623. Dari Amr, dia berkata, "Kami bertanya kepada Ibnu Umar

RA, 'Apakah boleh bagi seseorang melakukan hubungan intim dengan

istrinya saat ia umrah sebelum melakukan sa'i antara Shafa dan

Marwah?' Dia berkata, 'Rasulullah SAW datang dan thawaf di

Ka'bah sebanyak tujuh kali, lalu shalat dua rakaat di belakang Maqam

(lbrahim), kemudian sa'i antara Shafa dan Marwah'. Lalu beliau

berkata (membacakan agar), 'Sungguh telah ada bagi kamu pada diri
Rasulullah contoh taulodan yang baik'." (Qs. Al Ahzaab (33): 21)

O/t ,.- -cJLy :JtI
..,:. i-
.-l ,b. ^>J'l:,

tlrt L'yt'l !' *; .G
di_.Jt: r;2t *

1624.Dia berkata, "Dan aku bertanya kepada Jabir bin Abdullah

RA tentang keduanya, maka dia berkata, 'Ia tidak boleh mendekati

istrinya hingga melaksanakan sa'i antara Shafa dan Marwah'."

Keterangan Hadits:

tI... :e6'Jti3 (Nafi berknta... dan seterusnya). Abdunazzaq

menyebutkannya secara maushul dart Ats-Tsauri. dari Musa bin

Uqbah, dari Salim bin Abdullah, dari Ibnu Umar, bahwasanya ia biasa

shalat dua rakaat setelah selesai thawaf tujuh putaran di Ka'bah.

Diriwayatkan dari Ma'mar, dari Ayyub, dari Nafi' bahwasanya

Ibnu Umar tidak menyukai menggabungkan thawaf dan berkata,

"Pada setiap tujuh putaran (dilakukan) shalat dua rakaat."
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ltrmoil bin Untaytth berkurtt). Ibnu Abi

Syaibah menyebutkannya dengan sunutlyang muushul secara ringkas,

dia berkata. "Yahya bin Sulaim telah urenceritakan kepada kami dari

Isnrail bin Umayah. dari Az-Zuhri. dia berkata, 'Setiap tujuh kali

(putaran) dilaksanakan shalat dtra rakaat'." Abdurrazzaq

menyebutkannya secara lengkap dari Ma'mar dari Az-Zuhri.

Az-Zuhrr hendak berdalil bahwa shalat wajib tidak mencukupi

shalat dua rakaat thawaf-, berdasarkan keterangan bahwa Nabi SAW

tidak pernah thaw'af sebanyak tujuh putaran melainkan

melaksanakan- shalat dua rakaat. Akan tetapi menjadikan riwayat itu

sebagai landasan pernyataannya perlu ditinjau kembali, sebab lafazh
"melainkan shalat duu rakaal" bersifat umum; mencakup shalat sunah

maupun shalat fardhu. Adapun shalat Subuh yang terdiri dari dua

rakaat termasuk juga di dalamnya. Imam Az-Zuhri bukan tidak

mengetahui hal ini, maka dia memahami lafazh "melainkan shalat dua

rakaat", yakni selain shalat fardhu.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar, dia

berkata, prLir ;ai; &'"i fr.-lu, 
"6 *}io h' d.r i' J''i ?:

i$g') (Rasulullah SAW datang dan rhav,af (li Ka'bah sebanyak rujuh

kali lalu shalat dua rakaat di belakang Maqam). Hal ini akan

dijelaskan secara mendetail pada bab-bab tentang umrah.

ai't iJS (Oio berkata "dan aku bertanya..."). Orang yang

mengucapkan perkataan ini adalah Amr bin Dinar, perawi hadits ini

dari Ibnu Umar. Adapun dalil terhadap maksud judul bab adalah

bahwa menggabungkan thawaf (tujuh putaran) dengan thawaf yang

lain tanpa diselingi dengan shalat sunah 2 rakaat telah menyalahi

perbuatan yang lebih utama, karena Nabi SAW tidak melakukannya.

Sementara beliau telah bersabda, |*<-tl' & f/b (Ambillah tloriku

manasik [tata caral haji kalian). Demikian perkataan kebanyakan

ulama madzhab Syaf i dan Abu Yusuf. Lalu diriwayatkan dari Abu
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Hanifah dan Muhammad bahwa hukum perbuatan tersebut adalah
makruh. N amun, mayoritas ulama memperbolehkannya.

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad yang.iayyid da/r
AI Miswar bin Al Makhramah, bahwasanya dia biasa menggabungkan
antara setiap tujuh putaran thawaf (tanpa diselingi shalat sunah 2
rakaat) setelah shalat Subuh dan Ashar. Apabila matahari telah terbit
atau terbenam, dia shalat dua rakaat untuk setiap tujuh putaran
thawaf." Sebagian ulama madzhab Syaf i mengatakan, ..Apabila kita
mengatakan bahwa shalat dua rakaat setelah thawaf hukumnya wajib
seperti pendapat Abu Hanifah dan para ulama madzhab Maliki, maka
harus dilakukan shalat dua rakaat untuk setiap kali selesai tujuh
putaran thawaf." Sementara Ar-Raf i berkata, "shalat dua rakaat
thawaf meski dikatakan wajib, namun tidak menjadi syarat sahnya
thawaf. Akan tetapi pada alasan yang dikemukakan oleh sebagian
ulama madzhab kami terkandung indikasi keduanya adalah syarat
sahnya thawaf. Apabila kita mengatakan wajib, apakah keduanya
boleh dilakukan sambil duduk meskipun mampu berdiri? Dalam hal
ini ada dua pendapat; yang paling benar di antara keduanya adalah
tidak boleh, dan kedua rakaat ini tidak gugur dengan sebab seseorang
melakukan shalat fardhu seperti shalat Zhuhur jika kita mengatakan
bahwa dua rakaat tersebut adalah wajib hukumnya. Namun pendapat
yang paling benar adalah bahwa keduanya itu hukumnya sunah seperti
pendapat mayoritas ulama.

70. Orang yang Tidak Mendekati Ka,bah dan Tidak Thawaf
Hingga Keluar ke Arafah dan Kembali setelah rhawaf pertama

qi; i' , b i;, ii :Ju t;42 h, 'r",, a& c rtt l- ;'9(J.
-.: ; u

Att*'r- a:At -,'A lJ;r?t),a2t n ,F -Jtb e *;
a
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1625. Dari Abdullah bin Abbas RA, dia berkata. "Nabi SAW

datang ke Makkah lalu thawal'serta sa'i antara Shafa dan Marwah,

kemudian beliau tidak mendekati Ka'bah setelah thawaf hingga

kembali dari Arafah."

Keterangan Hadits:

(Bab orung yang tidak mendekuti Ka'bah dan tidak thau'af'

hinggu keluar ke Arafahy Yakni. tidak melakukan thawaf sunah.

Dalam bab ini disebutkan hadits lbnu Abbas, dimana hubungannya

dengan judul bab sangat jelas. tapi hal ini tidak berarti orang yang

menunaikan haji dilarang melakukan thawaf sebelum wukuf'

Barangkali Nabi SAW meninggalkann)'a karena khawatir jika orang-

orang mengira bahwa perbuatan itu wajib hukumnya. sementara

beliau senang memberi keringanan kepada umatnya. Bahkan, beliau

cukup menganjurkannya dengan berita yang telah beliau sampaikan

tentang keutamaan thawaf di Ka'bah.

Telah dinukil dari Imam Malik bahwa orang yang menunaikan

haji tidak boleh melakukan thawaf sunah hingga menyempurnakan

hajinya. Diriwayatkan pula darinya bahwa thawaf di Ka'bah lebih

utama daripada shalat sunah bagi orang yang datang dari negeri yang

jauh.

Catatan

Ibnu At-Tin menukil dari Ad-Dawudi bahwa thawaf yang

dilakukan Nabi SAW ketika datang ke Makkah termasuk amalan

fardhu dalam ibadah haji, dan yang demikian harus diikuti dengan

sa'i. Kemudian dia menyebutkan hal-hal yang berhubungan dengan

haji Tamattu'. Ibnu At-Tin berkata, "Lafazh'termasuk amalan.fardhu

dalam ibadah haji' tidak benar, sebab beliau SAW melakukan haji

Ifrad. dan orang yang melakukan haji Ifrad tidak wajib melakukan

thawaf qudum saat datang. Thawaf qudum bukan untuk haji dan tidak

pula termasuk salah satu fardhu haji."
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71. Orang yang Shalat Dua Rakaat di Luar Masjid setelah
Thawaf dan Umar RA Shalat di Luar Wilayah Haram
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1626. Abdullah bin yusuf telah menceritakan kepada kami,
Malik telah mengabarkan kepada kami dari Muhammad bin
Abdurrahman. dari Urwah. dari zainab, dari Ummu Salamah RA,
"Aku mengadu kepada Rasulullah SAW...,'; dan Muhammad bin
Harb telah menceritakan kepadaku, Abu Marwah yahya bin Abi
zakariya Al Ghassani telah menceritakan kepada kami dari Hisyam,
dari Urwah, dari ummu Salamah RA (istri Nabi SAW), "Bahwasanya
Rasulullah sAW bersabda saat berada di Makkah dan hendak keluar

-dan' 
Ummu Salamah belum thawaf di Ka'bah lalu hendak keluar-

maka beliau SAW bersabda kepadanya,'Apobila iqamat unruk shalat
subuh telah dilakukan, maka thawaflah di atas untamu saat manusia
shalat'." ummu Salamah melakukan hal itu, dan tidak shalat hingga
keluar.
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Keteranqan Hadits:

.ludul bab ini menjelaskan bolehnya seseorang melakukan shalat

dua rakaat (setelah) tharvaf di mana saja dia sukai. meskipun

melakukannya di belakang maqam adalah lebih utama. LIal itu telah

disepakati para ulama kecuali apabila dilakukan di dalam Ka'bah atau

di lokasi Al Hrjr. OIeh sebab itu Imam Bukhari menyebutkan

sesudahnya bab "Orang yang Shalat Dua Rakaat l'hawaf di Belakang

Maqam".

Adapun tentang Umar shalat di luar wilayah haram, akan

disebutkan pada bab berikutnya.

^* li, P ar )*j Jl t"f.3 :P ir' €o') * ?i ,f
i'i , 'tl;J n1:t;s---'$s @ari (Jmmtt Sctlamah RA, "Aku

mengadu kepada Rasulullah SAW..."; dan telah menceritakan

kepadaku Muhummad bin Harb... dan seterusnya). Demikian kalimat

ini dihubungkan dengan kata sebelumnya, lalu dia menyebutkan

lafazh riwayat yang kedua. Hal ini diperbolehkan, sebab lafazh kedua

riwayat itu berbeda. Adapun lafazh riwayat pertama telah disebutkan

pada bab "Thawaf Wanita Bersama Kaum Laki-laki", sebagaimana

akan disebutkan lagi setelah dua bab.

Pembicaraan mengenai hadits Ummu Salamah telah dijelaskan

pada bab "Wanita Thawaf Bersama Laki-laki". Adapun yang

dibutuhkan di sini adalah lafazh"Beliau tidak shalat hinggct keluar",

yakni keluar dari masjid atau dari Makkah. Maka, hal ini

menunjukkan bolehnya melakukan shalat thawaf di luar masjid, sebab

bila pelaksanaan shalat thawaf di masjid merupakan syarat yang harus

dilakukan, tentu Nabi SAW tidak akan menyetujui perbuatan Ummu

Salamah tersebut.

Dalam riwayat Hassan yang dikutip oleh Al Ismaili. 'au'*'*a s1

'pi'l't u.i'd;ii ,i\t .i'b;Li, ,ul, 1t:': ,r l4 ,P e'*l, Pt
'*? u]; @pabila iqamat untuk shalat Subuh telah dilakukan, maka

thawa.flah di belakang manusia di saal mereka shalat." (Jmmu
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Sulumuh berkula, "Aku melakukan hal itu, lolu uku tidak shulot

hinggu keluar. "). yakni melakukan shalat di tempat lain. Berdasarkan

penjelasan ini terjadi keserasian antara hadits dengan judul bab.

Pada riwayat ini terdapat pula bantahan bagi mereka yang

berpendapat bahwa; ada kemungkinan ummu Salamah menyelesaikan

thawafnya sebelum shalat Subuh selesai. Kemudian ia mendapati

mereka masih shalat, maka ia pun shalat Subuh bersama mereka. dan

ia menganggap shalat tersebut telah mencukupi (sebagai ganti) shalat

thawaf. Hanya saja Imam Bukhari tidak menyebutkan hukum

persoalan ini secara transparan, karena ada kemungkinan yang

demikian itu khusus bagi orang yang memiliki udzur (alasan syar'i).

sebab Ummu Salamah saat itu sedang sakit. Sedangkan Umar

melakukannya karena alasan hukum, yakni ia thawaf setelah shalat

Subuh, sementara ia tidak membolehkan shalat sunah apapun setelah

shalat Subuh hingga matahari terbit, seperti yang akan dijelaskan

setelah satu bab.

Hadits Ummu Salamah telah dijadikan pula sebagai dalil bahwa

barangsiapa lupa mengerjakan shalat dua rakaat thawaf, maka ia boleh

menggantinya ketika ingat. Adapun Imam Malik berpendapat bahwa

apabila seseorang tidak mengerjakan shalat dua rakaat setelah thawaf
hingga berada jauh dari Masjidil Haram dan kembali ke negerinya,

maka ia harus membayar dam (menyembelih hewan). Ibnu Mundzir
berkata, "Derajat shalat dua rakaat setelah thawaf tidak lebih tinggi
daripada shalat fardhu, sementara tidak ada bagi orang yang

meninggalkan shalat fardhu kecuali menggantinya di saat ia ingat."

72. Orangyang Shalat Dua Rakaat di Belakang Maqam Setelah

Thawaf

t;-€L
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1627. Dari Amr bin Dinar. dia berkata, "Aku mendengar Ibnu

Umar RA berkata. 'Nabi SAW datang lalu thawaf di Ka'bah dan

shalat dua rakaat di belakang maqam. kemudian keluar ke Shafa'."

Allah SWT telah berfirman. "Sungguh relah ada hagi kontu padu diri
Ra.vululluh contoh tauludan yung buik" (Qs. Al Ahzaab (33): 21)

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Umar yang terdapat pada

dua bab sebelumnya. dan akan diterangkan pada bab-bab tentang

umrah. Hubungan hadits ini dengan judul bab sangat jelas. Sementara

dalam hadits Jabir yang panjang mengenai sifat haji Wada' yang

dikutip oleh Imam Muslim disebutkan . eG.r_$ ,1b:6rt)lS ;'Orl,

,i;S; Pt + dA GU (Beliau thawaf kemudian membaca "dan

jadikanlah msqom Ibrahim sebagai mushalla", lalu beliau shalat

dua rakaat di sisi maqam).

Ibnu Al Manayyar berkata, "Ayat yang beliau baca mengandung

kemungkinan bahwa hukum shalat di belakang maqam adalah wajib.

Akan tetapi ulama sepakat bahwa orang yang thawaf dan melakukan

shalat dua rakaat di mana saja ia kehendaki, maka hal itu telah

mencukupi. Tetapi pendapat dari Imam Malik mengatakan bahwa

apabila seseorang melakukan shalat dua rakaat thawaf di Hijr. maka ia

wajib mengulangi shalat tersebut. Hal ini telah dibahas di bagian awal

pembahasan tentang shalat pada bab tentang, firman Allah" "Dan

.jadikanlah maqam lbrahim sebagai mushalla."
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73. Thawaf Setelah Shalat Subuh dan Ashar

P t " -tt'$)t'G3, J; W ht *'r'# .tt'ri6's
q:,t''L; J-" ;'q'; {rt a:x* x 7 rb's.,*^lrr

.,itsf

Ibnu Umar RA biasa shalat dua rakaat thawaf sebelum matahari
terbit. umar thawaf setelah shalat Subuh lalu menaiki'kendaraannva
hingga melakukan shalat dua rakaat thawaf di Dzu Thuwa.
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1628. Dari lJrwah, dari Aisyah RA, bahwasanya beberapa orang
melakukan thawaf di Ka'bah setelah shalat Subuh. lalu mereka duduk
di sekitar orang yang sedang memberi wejangan (nasihat). hingga
setelah matahari terbit mereka berdiri dan shalat. Aisyah berkata,
"Mereka duduk, hingga ketika waktu yang dimakruhkan untuk
mengerjakan shalat mereka berdiri dan shalat."

1629. Dari Nafi' bahwa Abdullah RA berkata, "Aku mendengar
Nabi sAw melarang shalat ketika matahari terbit dan ketika
terbenam."

fk C) i;Ut".its s1 T rrr-,

*\r.b
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1630. Dari Ab<tul Aziz bin Rufai'. dia berkata. "Aku melihat

Abdullah bin Az-Zubair RA thawaf setelah shalat Fajar dan shalat dua

rakaat."

?'-,ff'' k;';
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1631. Abdul Aziz berkata, "Aku melihat Abdullah bin Az-

Zubair shalat dua rakaat setelah Ashar dan mengabarkan bahwa

Aisyah RA menceritakan kepadanya bahwa Nabi SAW tidak masuk

ke rumahnya kecuali melakukan shalat dua rakaat tersebut'"

Keterangan Hadits:

(Bab thautaf setelah Subuh dan Ashar). Yakni, apakah

hukum shalat dua rakaat thawaf pada waktu tersebut? Imam Bukhari

telah menyebutkan beberapa atsar yang berbeda, tapi dari sikapnya

nampak ia cenderung mengambil pandangan yang lebih luwes.

Seakan-akan ia mensinyalir riwayat yang dikutip oleh Imam Syaf i

dan para penulis kitab Sunan serta dinyatakan sebagai hadits shahih

oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan selain keduanya. Riwayat

yang dimaksud berasal dari hadits Jubair bin Muth'im, bahwasanya

Rasulullah SAW bersabda, 
'^)" ,* u,rit ti ,t'€" G,') U ,16 * g, {"

:W'si F e oa zb; ,:i 6Y''):t' '*e. 
Jtb (efi,;i- (Wahai bani Abdu

Manqf, barangsiapa di antara kalian memegqng urusan manusia

(yakni meniadi pemimpin), maka janganlah kalian melarang

seseoran€{ thuwaf di Baitullah ini dan shalat puda v'uklu kapan pun iu
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kehandaki, baik di malam maupun siang hari). Hanya saja Lnam

Bukhari tidak mengutip hadits ini, karena tidak memenuhi kriteria

hadits shahih-nya.

Imam Bukhari telah rnenyebutkan hadits-hadits yang berkaitan

dengan shalat setelah thawaf, dan kaitan hadits-hadits tersebut dengan

judul bab mungkin ditinjau dari sisi bahwa shalat dua rakaat setelah

thawaf juga termasuk salah satu shalat, maka hukumnya sama dengan

shalat-shalat yang lain. Atau mungkin ditinjau dari sisi bahwa thawaf

berkonsekuensi pada pelaksanaan shalat yang disyariatkan untuk

dilakukan sesudahnya, dan kemungkinan ini nampaknya yang lebih

berdasar.

Imam Bukhari menyebutkan hadits tersebut untuk

mengisyaratkan adanya perbedaan pendapat yang sangat masyhur

dalam masalah ini. Ibnu Abdil Barr berkata, "lmam Ats-Tsauri serta

para ulama Kufah tidak menyukai thawaf setelah shalat Ashar dan

shalat Subuh. Mereka berkata, "Apabila seseorang tetap

melakukannya, maka hendaklah ia mengakhirkan pelaksanaan shalat

sunah setelah thawaf." Barangkali ini hanyalah pendapat sebagian

ulama Kufah, sebab pendapat yang masyhur di kalangan ulama

madzhab Hanafi bahwa yang tidak disukai (dikerjakan pada waktu

tersebut) adalah shalat sunah bukan thawaf.

Ibnu Al Mundzir berkata. "Golongan yang memberi keringanan

pelaksanaan shalat setelah thawaf pada setiap waktu adalah mayoritas

sahabat serta generasi sesudah mereka. Di antara mereka ada pula

yang tidak menyukai pelaksanaan shalat sunah setelah thawaf sesudah

shalat Subuh dan shalat Ashar berdasarkan makna umum yang

terkandung dalam larangan untuk shalat sesudah shalat Subuh dan

Ashar. Ini adalah pendapat Umar, Ats-Tsauri dan segolongan ulama.

Pendapat ini pula yang menjadi madzhab Imam Malik dan Abu

Hanifah."

Abu Az-Zubair berkata. "Aku melihat Ka'bah kosong setelah

kedua waktu ini (setelah shalat Subuh dan Ashar), tidak ada seorang

pun yang thawaf di sana."
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lmam Ahmad meriwayatkan dengan sanud yang husan dari Abu

Az-Zubair.dari Jabir, dia berkata . ,e;:;Ar, "adt ]j|'St'6Xl'J't:; g

,iri .r-:,:rr 'q';t,? 
Ptfr11'u..trAt *;- #tfr.u"k 6l't

gu*rr a'i ; u.:'3r '6a :,:"ia "J'-t y 1o' ,r,; i' jr, 'c;;'t
(Kami biosa thowaf lalu menyenluh sudut (Hajar Aswad) pada awal

dan akhir thawof. Dan kami tidak perntth thuwaf selelah shalat Subuh

hingga matahari terbit dan tidak pulo setelah shalat Ashar hingga

matahori lerbenam." Dia berkata, "Dan aku mendengar Rasulullah

SAW bersabda, 'Malahari terbit di ontcu'o dua tanduk syetan'.").

.,,.3r U" il 6 ofjdt W3 F-ui:a h' C't'* i.t ;t€ 1@an

Ibnu Umar biasa mengerjakan shalat dua rakaat setelah thawaf

sebelum matahari terbit). Riwayat ini disebutkan dengan sanad yang

moushul oleh Sa'id bin Manshur melalui jalur Atha' , gpt fb';{t

lii,)b"ot 6rj,r;,A;ii Jtt>tsri* #tn'* i; ov't,rsa,

,F3 e'g- :€'€1 
'Fi & WU ,'lg (Bahwasanyo mereka shalat

Subuh saat hari masih gelap, kemudian lbnu Umar thav'af setelah

shalat Subuh sebanyak tujuh putaran lalu melihat ke ufuk langit, dia

melihat di sana mosih gelap. Atha' berkata, "Aku mengikutinya

hingga aku bisa melihat opa yong ia lakuknn, ternyato ia shalat dua

rakaat.").

Dia berkata, "Daud Al Athar menceritakan kepada kami dari

Amr bin Dinar dengan sanad yang shahih, 'rX.6i Jb |& i.t qf:

7r;ir ,rri ,i;g: *'t ijlt (Aku metihat lbnu (Jmar thawaf tujuh

putaran setelah shalat fajar dan ia sholat dua rakaat di belakang

maqam)."

Semua ini sesuai madzhab Ibnu Umar yang mengkhususkan

larangan untuk shalat setelah Subuh dan Ashar hanya saat matahari

terbit dan akan terbenam. Pernyataannya yang secara tegas

menyatakan demikian telah disebutkan pada pembahasan tentang

waktu-waktu shalat. Ath-Thahawi meriwayatkan melalui jalur
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Muiahid. dia berkata, "lbnu umar biasa thawaf setelah shalat Ashar
lalu shalat saat cahaya matahari masih putih dan terang. Apabila
cahaya matahari telah menguning, maka ia thawaf satu kali hingga
shalat Maghrib, kemudian ia shalat dua rakaat. Demikian pula pada
shalat Subuh."

Telah disebutkan dari Ibnu umar bahwa ia tidak thawaf setelah
kedua shalat tersebut.

Sa'id bin Abi Arubah berkata dalam pembahasan rentang
Manasik Haji. "Diriwayatkan dari Ayyub. dari Nafi,, I ili 'rj j.r Oi

#t :* -v,; \ p, -yb 'fr.J.1;_ (bahwasanya lbnu Umar tidak
thawaf setelah shalot Ashar don tidak thau,af pula serelah shalat
Subuh).

Riwayat serupa dinukil pura oreh Ibnu Mundzir merarui jarur
Hammad dari Ayyrb. Lalu dliwayatkan melalui jalur lain dari Nafi,,I t';dr;. Jtb rs11,'u,.llJt U ejl ) ii), :r;; J$ s1.; j.r o€
l;3r af r? F- (Apabila lbnu (Jmar rhawaf setlelah shalat

Subuh, ia tidak shalat hingga matahari terbit; dan apabila thawaf
setelah shalat Ashar, ia tidak shalor hingga matahari terbenam).
Riwayat-riwayat yang berbeda mengenai hal itu dapat dipadukan
bahwa yang demikian itu adarah sebagian besar (kecenderungan) yang
dia lakukan.

"? e!, fi,rS' * e q? *, tfu 
-rx. ;j, rG1 (Dan

umar thawaf setelah shalot subuh raru menunggang kendaraannya
hinggo melakukon shalat dua rakoat setelah thawof di Dzu Thuwa).
Imam Malik menyebutkan riwayat ini dengan sanad yang maushul
dari Az-Zuhd, dari Humaid bin Abdurrahman, dari Abdurrahman bin
Abdul Qari. dari Umar. Atsram meriwayatkan dari Ahmad, dari
Susan, dari Az-zuhri sama seperti itu, hanya saja Humaid diganti
dengan Urwah. Imam Ahmad berkata, "Su&an melakukan kekeliruan
dalam hal itu." Sementara Al Atsram berkata, ..Riwayat 

tersebut telah
diceritakan kepadaku oleh Nuh bin yazid dari sumbernya, dari
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Ibrahim bin Sa'ad. dari Shalih bin Kaisan. dari Az-7.uhri sama seperti

yang dikatakan Sufuan." Lalu kami telah meriwayatkannya dengan

:;unud yang singkat dalam kitab Amaali lbnu Mantluh melalui jalur

Sufyan dengan lafazh, 6 ,y-y, il{p i * #'fr"-tu';' ot

Fj Jb ;:tt *'t s'* ** ;t? fiot*asanya (Jmar rhawaf

selelah shalot Subuh kemudian keluar menuiu Madinah. Ketikq lelah

berada di Dzu Thuu,u dan matahari telah terbit, ia shalot dua rakactt).

ilUa' re+ 
"';: 

,lt b€)t lnaktu yang dimakruhkan padanya

untuk mengerjakon shalat). Yakni. ketika matahari terbit. Seakan-akan

orang-orang yang disebutkan pada hadits ini memilih untuk shalat

pada saat matahari terbit, maka mereka dengan sengaja mengakhirkan

shalat hingga waktu tersebut. Oleh sebab itu, perbuatan mereka

diingkari oleh Aisyah RA, jika Aisyah berpandangan bahwa thawaf

merupakan sebab yang membolehkan seseorang untuk shalat di

waktu-waktu yang dilarang untuk mengerjakan shalat. Tapi ada pula

kemungkinan Aisyah memahaminya sebagai larangan sebagaimana

cakupannya yang umum. Kemungkinan ini diindikasikan oleh riwayat

yang dinukil oleh Ibnu Abi Syaibah dari Muhammad bin Fudhail, dari

Abdul Malik, dari Atha', dari Aisyah, dia berkata' ::J! Jryr o"t'ti t:1

U e. A\iu.:sr 4,-albst j,\,uii V' )i ;+'rtu'fi
;;k', ?'*i ,FJ (Apabila engkau hendak thawaf di Ka'bah setelahy- r>J. v.\-

shalat Subuh dan Ashar, maka thawaflah lQlu okhirkan shalat

[thawafl. Hingga ketika motahori terbenam atau ketika matahari

telah terbit, maka shalatlah untuk setiap tuiuh putaran dua rakaat).

,? 
":j-j$ '* )tE (Abdul Aziz berknta), yakni melalui sonad yang

disebutt<an sebelumnya dan ia bukan hadits mu'ollaq. Seakan-akan

Abdullah bin Az-Zttbair melandasi kesimpulannya yang

membolehkan shalat setelah shalat Subuh dengan bolehnya

melakukan shalat setelah shalat Ashar. Maka, ia melakukan hal itu

atas dasar keyakinannya bahwa yang demikian itu berlaku umum. Hal

ini telah dibahas pada bagian akhir pembahasan tentang waktu-waktu
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shalat sebelum pembahasan tentang adzan. Aisyah mengabarkan

bahwa Nabi SAW tidak pernah meninggalkan shalat dua rakaat

setelah shalat Ashar, tapi yang demikian termasuk kekhususan bagi

beliau SAW. Maksudnya. perbuatan beliau SAW yang terus-menerus

melakukan shalat-shalat sunah yang bukan rawatib pada waktu-waktu
dimakruhkannya mengerjakan shalat. Adapun yang nampak bagi saya

bahwa shalat dua rakaat thawaf termasuk dalam hukum shalat sunah

rawatib.

74. Orangyang Sakit Thawaf dengan Naik Kendaraan

t- Ii z loz :. - - l,-

dl 1^.6j, $l 6^b) _rl-, _,{l _9,.
z Al

, ji ftt . ; , ). 'i': 4rll) J'' o 
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1632. Dari Ibnu Abbas RA bahwasanya Rasulullah SAW thawaf
di Ka'bah sementara beliau menunggang di atas unta. Setiap kali
datang kepada sudut (Hajar Aswad), beliau mengisyaratkan

kepadanya dengan sesuatu yang ada di tangannya dan beftakbir.
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1633. Dari Urwah, dari Zainab -putri Ummu Salamah- dari

Ummu Salamah RA, dia berkata, "Aku mengadu kepada Rasulullah

SAW bahwa aku menderita sakit, maka beliau bersabda, 'Tharraflah

di belakong manusia dengun menaiki kendaraan'. Aku pun thawaf.

TATIIUL BAARI - 165



sementara Rasulullah SAW shalat di samping Ka'bah seraya

membaca surah 'Ath-Thuur, wokitoabin masthuur (Demi bukit
-fhuur. 

dan demi kitab yang ditulis)'."

Keterangan Hadits:

Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Abbas dan hadits

Ummu Salamah. Hadits kedua memiliki hubungan dengan judul bab

karena adanya lafazh "sesungguhnyu uku menderita sakit'- Kedua

hadits ini telah dijelaskan pada bab "Memasukkan Unta ke Dalam

Masjid Karena Sebab Tertentu" di akhir bab-bab tentang masiid.

Imam Bukhari memahami bahwa penyebab beliau thawaf

sambil menaiki kendaraan adalah karena kondisinya yang sedang

sakit. Pemahaman ini sebagai isyarat dari beliau terhadap riwayat

yang dinukil oleh Abu Daud dari hadits Ibnu Abbas dengan lafazh, ii
yt, ,p Jv; ;tJx-'fi e *'t f iu, .r,; 'nir lNabi SAW datang

ke Makkah dan beliau dalam keadaan sakit. Maka beliau thav,qf di

alas kendaraannya).

Dalam hadits Jabir yang dikutip oleh Imam Muslim disebutkan,

;jq_': u,rlt ittl_tst Jtb {: * }u, .}, i}r oi (Bahv,asanya Nabi

SALV thau,af sambil menaiki kendaraan untuk dilihat oleh mctnusia

agar rnereka bertanya kepadanya). Ada kemungkinan bahwa beliau

SAW melakukan hal itu karena kedua maksud tadi. Dengan demikian.

tidak ada keterangan yang mengindikasikan bolehnya thawaf dengan

menaiki kendaraan tanpa adanya udzur (alasan syar'i). Sementara

pendapat para fuqaha (ahli fikih) mengindikasikan bolehnya thawaf

sambil menaiki kendaraan (meski tanpa udzur), hanya saja thawaf

sambil berjalan lebih utama. Sedangkan thawaf sambil menaiki

kendaraan hukumnya makruh. Namun pendapat yang lebih kuat

adalah tidak memperbolehkannya, sebab thawafnya beliau SAW serta

Ummu Salamah berlangsung saat Ka'bah belum dikelilingi masjid.

Dalam hadits Ummu Salamah disebutkan, "Thawaflah di belakang
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munusia". Konsekuensinya adalah tidak boleh thawaf sambil menaiki

kendaraan di tempat yang biasa digunakan untuk thawaf. Apabila

telah dikelilingi masjid, maka dilarang thawaf di dalamnya sambil

menaiki kendaraan, karena thawaf sambil menaiki kendaraan sangat

rawan menimbulkan pencemaran, sehingga tidak boleh dilakukan

setelah masjid dibangun di sekitar Ka'bah. Berbeda dengan keadaan

sebelum Ka'bah dikelilingi masjid.

Atas dasar ini tidak ada perbedaan dalam menunggang -apabila diperbolehkan- unta, kuda maupun keledai. Adapun

perbuatan Nabi SAW melakukan thawaf sambil menaiki kendaraan itu
karena adanya keperluan, yakni agar manusia mencontoh manasik

(tata cara) haji beliau. Oleh sebab itu. sebagian ulama memasukkan

hal ini sebagai kekhususan beliau. Ada pula kemungkinan hewan yang

ditungganginya telah dijamin tidak akan membuang kotoran, sehingga

ini termasuk kemuliaan bagi beliau dan orang lain tidak boleh

dianalogikan kepada kondisi beliau. Adapun orang yang

menjadikannya sebagai dalil yang menunjukkan kesucian kencing

unta dan kotorannya, sungguh telah menyimpang jauh dari substansi

persoalan.

Mengenai hadits Ibnu Abbas telah diterangkan beberapa bab

yang lalu. Abu Daud memberi tambahan pada bagian akhir haditsnya,

,j-93 oU tgi :r* U L't ,1lt (Ketikn selesai melakukan thawaf

beliau SAl4 menghentikan kendaraannya lalu shalat dua rakaat).

Hadits ini dijadikan pula sebagai dalil disyariatkannya takbir ketika

sampai di sudut Hajar Aswad. Sedangkan hadits Ummu Salamah telah

diterangkan pula pada pembahasan sebelumnya.

75. Memberi Minum Jamaah Haji
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1634. Dari Nafi', dari Ibnu Umar RA, dia berkata, "Abbas bin

Abdul Muthalib meminta izin kepada Rasulullah SAW untuk

bermalam di Makkah pada malam-malam (menginap di) Mina untuk

mengurus air minum. rnaka beliau memberi izin kepadanya."
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1635. Dari Ibnu Abbas RA bahwa Rasulullah SAW datang ke

tempat pemberian minuman, lalu beliau minta minum. Abbas berkata,

"Wahai Fadhl, pergilah kepada ibumu lalu bawakan untuk Rasulullah

SAW minuman darinva!" Beliau bersabda, "Berilah aku minumt"

Abbas berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya mereka

memasukkan tangan-tangan mereka ke dalamnya." Beliau bersabda,

"Berilah aku minum!" Lalu beliau meminum air tersebut kemudian

mendatangi sumur Zamzam, sementara mereka sedang memberi

minum dan bekerja (melayani) di sana. Beliau bersabda, "Berqmallah,

karena sesungguhnya kalian berada dalam amalan yang shalih."

Kemudian beliau bersabda, "Jika bukan karena kalian akan

kewalahan, niscaya aku akan turun hingga meletakkan tali di atas
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ini. .." Yakni pundaknya. dan beliau mengisyaratkan kepada

pundaknya.

Keterangan Hadits:

Al Fakihi berkata; Ahmad bin Muhammad menceritakan kepada

kami, Al Hasan bin Muhammad bin Ubaidillah menceritakan kepada

kami, Ibnu Juraii menceritakan kepada kami dari Atha'. dia berkata.

"Air minum jamaah haji adalah Zarnzam." Al Azruqi berkata,

"Dahulu Abdu Manaf membawa air dalam wadah-wadah air di atas

unta menuju Makkah, lalu menuangkannya di wadah dari kulit yang

terletak di halaman Ka'bah untuk minum orang-oran-s yang

menunaikan haji. Kemudian perbuatan itu diteruskan oleh anaknya,

Hasyim, lalu Abdul Muthalib. Ketika sumur Zamzam digali, ia

membeli anggur lalu merendamnya dalam air Zamzam untuk diminum
oleh jamaah haji."

Ibnu Ishaq berkata. "Ketika Qushay bin Kilab memegang

kekuasaan atas Ka'bah. maka ia mengurus Al Hijabaft (pemegang

kunci Ka'bah). As-Siqayah (suplai minuman bagi oranq yang

menunaikan haji), Al-Liwa (panji perang), Ar-Rifadoh (urusan logistik

bagi jamaah haji), dan Daar An-Nadu,alt (Iembaga permusya\1-aratan).

Kemudian anak-anaknya membuat kesepakatan bahwa Abdu Manaf

bertanggung jawab pada urusan As-Siqayoft, sedangkan Ri/odah dan

yang lainnya diurus oleh dua saudaranya."

Kemudian Ibnu Ishak menyebutkan pemyataan yang mirip
dengan keterangan terdahulu seraya menambahkan, "Kemudian yang

memegang urusan As-Siqayah setelah Abdul Muthalib adalah

anaknya, Abbas (yang mana pada saat itu ia merupakan anak paling

muda di antara saudara-saudaranya). Urusan ini tetap berada dalam

tanggung jawabnya hingga Islam datang dan ia masih tetap memegang

pekerjaan itu, kemudian Rasulullah SAW mengukuhkan

kedudukannya tersebut. Maka, kepengurusannya saat ini berada di

tangan bani Al Abbas."
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Al Fakihi meriwayatkan melalui jalur Asy-Sya'bi, dia berkata,

"Abbas dan Ali serta Syaibah bin Utsman berdiskusi tentang l.s-

Siquyuh dan Al Hiiahah. Maka Allah SWT menurunkan ayat.

"Apakah kaliun meniudikan urusan mcmberi minum kepadu orang-

orang yang, menunaikan hqii..." Hingga firman-Nya " ...sumpoi Allah

mendatangkan keputusan-Nya." (Qs. At-Taubah(9): 19-24) Beliau

berkata, "Hingga Makkah ditaklukkan."

Diriwayatkan melalui jalur Ibnu Abi Mulaikah dari Ibnu Abbas

bahwasanya ketika Abbas meninggal dunia. Ali hendak mengambil

alih urusan As-Siquyuh. Thalhah berkata kepadanya, "Aku bersaksi

bahwa aku melihat bapaknya memegang urusan itu, dan

sesungguhnya bapakmu -Abu 
Thalib- tinggal di tempat untanya di

Arafah." Dia berkata, "Ali mengurungkan niatnya untuk mengambil

alih urusan As-Siqayah."

Lalu dari jalur Ibnu Juraij, ia berkata, "Al Abbas berkata,

'Wahai Rasulullah, alangkah baiknya jika engkau mengumpulkan

pada kami urusan As-Siqayah dan Al Hijaboh'." Beliau SAW

bersabda, o'::::"; o'ei & o'r:i';i 6'€JWi w1(sesungguhnya aku

hanya memberi kepada kalian apa yong menuntut pengorbanan dari

kalian, dan aku tidak akan memberikan apa yong kalian gunakan

untuk mengorbankan orang lain).

Kemudian Ath-Thabrani dan Al Fakihi meriwayatkan hadits As-

Sa'ib Al Makhzumi bahwasanya dia berkat ", ,r.fr| /6t ty u f;'-i\.
i!.',lt llrtinumlah dari air minum yang disediakan oleh Abbas, karena

sesungguhnya ia termasuk sunnah).

Kemudian di bab ini Imam Bukhari menyebutkan dua hadits;

pertama. adalah hadits Ibnu Umar tentang pemberian izin Rasulullah

kepada Abbas untuk bermalam di Makkah pada malam-malam mabit

(bermalam) di Mina. Pembicaraan mengenai masalah ini akan

disebutkan pada bagian akhir pembahasan haji. Kedua, adalah hadits

Ibnu Abbas tentang kisah Nabi SAW yang meminum air yang

disediakan untuk orang-orang yang melaksanakan haji.
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y_ '&yi oJW- ft\ (sesungguhnya mereka mencmpatkan

langan-tcrngun mereka di dalamnya). Dalam riwayat Ath-Thabrani
melalui jalur Yazid bin Abi ziyad dari Ikrimah disebutkan. "Abbas
berkata kepadanya. 'sesungguhnya air ini telah tercemar. tidakkah aku
memberimu minum air dari rumah kami?' Beliau bersabda. 'Tidak.

akan tetapi berilah aku minum air yang diminum oleh manul;icr'.',

, Qe (betiau minum darinya). Dalam riwayat yazid

disebutkan, "Maka diberikan kepadanya dan beliau mencicipinya, lalu
mukanya nampak berkerut (karena rasanya yang agak masam),
kemudian beliau minta dibawakan air lain dan mencampurkan
kepadanya (agar terasa lebih segar)."

Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur Bakar bin Abduilah
Al Muzani, dia berkata: Aku sedang duduk bersama Ibnu Abbas, lalu
dia berkata, "Rasulullah sAw datang dan di belakangnya ada
usamah, lalu beliau minta minum. Kami berikan kepada beliau bejana
berisi nabidz (minuman manis yang biasa diambil dari (rendaman)
kurma), beliau meminumnya lalu memberikan sisanya kepada
Usamah seraya bersabda, 'Kalian telah melakukannya dengan baik,
d e m i ki anl ah h e ndakny a kal i an m e n ge rj a ka nny e' .,,

tt)li oi l'i llitca bukan korena karian akan kewalahan). Ad,-

Dawudi berkata, "Maksudnya, sesungguhnya kalian tidak akan
membiarkanku memberi minum, dan aku tidak suka merakukan
kepada kalian apa yang tidak kalian sukai sehingga kalian akan
kewalahan." Sementara ulama lainnya berkata, "Maknanya adalah,
jika bukan karena kalian akan kewalahan dengan diwajibkannya atas
kalian pekerjaan itu dengan sebab perbuatanku.,, Sebagian lagi
berkata. "Maknanya adalah, jika bukan karena adanya kekhawatiran
urusan ini akan diambil alih oleh penguasa dari tangan kalian atas
dorongan keinginan mereka mendapatkan kemuliaan ini." Akan tetapi
makna yang lebih nampak adalah; jika bukan karena manusia akan
mendominasi atas kalian terhadap pekerjaan ini dengan sebab
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kccintaan mereka untuk mengikutiku. niscaya aku akan turut memberi

minum.

Pandangan yang terakhir didukung oleh riwayat yang dikutip

oleh Imam Muslim dari hadits Jabir, v i.'*': * a, ..F il' ;i
a$t nk;sti )jli +iii, $- ,F:. t'e\r_iJus {y: ,-* o"j*:.i':;.rru:.1-,
"$'eN *y'Qo (Nabi i.qw'*,unAotangi bani Abttul uuriotit,

soal mereka sedung memberi minum di .sumur Zumzam. Beliau

ber.;abda, "Timbalah, wahui bcrni Abdul Muthalib! Jiku bukan karenct

munu.via ukan mendominasi kalian terhadap perbuulctn ini, niscayct

aku ukan menimbq bersama kalian. ").

Riwayat ini dijadikan dalil bahwa urusan As-Siquy,ah khusus

bagi bani Al Abbas. Adapun tentang keringanan bermalam di Makkah
pada malam-malam mabit di Mina. ada beberapa pendapat ulama yang

juga merupakan pendapat madzhab Syaf i. Pendapat paling benar

adalah bahwa urusan itu tidak khusus bagi mereka.

Ibnu Bazizah berkata. "Maksud lafazh 'Jika bukan karena

kalian akqn didominasi' adalah pembatasan urusan ,4s-Siqayah bagi
mereka dan tidak ada yang bersekutu dengan mereka dalam hal itu."
Hadits ini dijadikan pula sebagai dalil bahwa apa yang disiapkan

untuk kesejahteraan umum tidak haram bagi Nabi SAW dan

keluarganya untuk memanfaatkannya, karena Abbas menyiapkan air
minum Zamzam untuk keperluan itu, dan Nabi SAW telah

meminumnya.

Ibnu Al Manayyar berkata, "Persoalan seperti ini dipahami

untuk kepentingan umum. Jika hal itu dilakukan oleh orang kaya,

maka sama dengan hadiah. Sedangkan jika dilakukan oleh orang

miskin. maka menjadi sedekah."

Pelaiaran yans dapat diambil

l. Tidak makruhnya meminta minum dari orang lain.

I72 - FATHUL BAARI



2. Bolehnya menolak kemuliaan apabila bertentangan dengan

maslahat yang lebih utama, berdasarkan perbuatan Nabi SAW
yang menolak tawaran Abbas untuk minum air dari rumahnya
demi maslahat tawadhu' (merendahkan diri). Hal itu nampak
dari sikap beliau yang meminum air yang diminum oleh orang
lain.

3. Anjuran untuk memberi minum, khususnya air Zamzant.

4. Sikap tawadhu' Nabi SAW serta kesungguhan para sahabat

untuk mengikuti perbuatannya.

5. Tidak disukai mencemari atau mengotori makanan dan
minuman.

Ibnu AI Manayyar berkata, *Pada hadits ini terdapat keterangan
bahwa hukum dasar segala sesuatu adalah suci, berdasarkan perbuatan
Nabi SAW yang meminum air yang telah disentuh oleh tangan-tangan
manusia."

76. Tentang Air T.emzam
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1636. Dari Anas bin Malik, Abu Dzar RA menceritakan bahwa
Rasulullah SAW bersabda, "Atop rumahku dibuka dan saat itu aku
berada di Makkah. Jibril AS turun dan membelah dadctku. kemudian

,i
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l
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iu mancucinya tlcnlgrn air zurnzam, lulu ia clulung membuwa beiurut

yung lerhuul cluri emas yung, dipenuhi hikmuh dun iman. ltr

ntenuangkunnyu ke dadaku kemudiun menulupnyu kembuli. Kemudiun

iu memegung langanku dan naik ke lungit dunia. .libril berkata

kepadu peniagu langit dunia, 'Bukalah!' Ia berkuta, 'Siapa ini/' Iu
berkala, '.Iibril '."

ar'J"y'r'*1 :'Jv';L t4:? i,t'g, 
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,.r,, r ,, 'r,1 t-,'- .t- ..: "" " 'i" "1' ^ '.Jl-e ,fn -, .-,-U '*'S -,* {Y':'t it * n' .rL

f "b 
\\:";';)t{ v {k

1637. Dari Asy-Sya'bi bahwa Ibnu Abbas RA menceritakan

kepadanya, dia berkata, "Aku memberi minum Rasulullah SAW air

Zamzam,lalu beliau minum sambil berdiri." Ashim berkata, "lkrimah

bersumpah tidaklah beliau saat itu melainkan berada di atas unta."

Keterangan Hadits:

(Bab Tentang Air Zamzam). Seakan-akan Imam Bukhari tidak

menemukan hadits yang memenuhi kriteria hadits shahih dalam

kitabnya yang dengan tegas menyatakan keutamaan air Zamzam.

Sementara dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Abu Dzar

disebutkan, *'?Vl, ,6 (Sesungguhnya air Zamzam adalah makanan

yang mengenyangknn). Abu Daud Ath-Thayalisi menambahkan

melalui jalur yang sama seperti dalam riwayat Imam Muslim, ,*'t

€ (Orn penyembuh penyakit).Lalu dalam kitab Al Mustadrak d'ari

hadits Ibnu Abbas. dari Nabi SAW disebutkan, 'i qi 6 ?'y3'"u 1,1i,

Zamzam sesuai tujuan meminumnya). Para p.ru*inyu tergolong tsiqah

(terpercaya). Hanya saja terjadi perbedaan dalam memastikan apakah

termasuk hadits maushul atau mursal, dan pandangan yang
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menyatakan sanad-nya mursal lebih tepat. Namun hadits ini memiliki
riwayat pendukung yang dinukil dari Jabir. Riwayat Jabir ini Iebih
masyhur dan telah dikutip oleh Imam Syaf i dan Ibnu Majah dengan
para perawi yang tsiquh (terpercaya), kecuali Abdullah bin Al
Mu'ammal Al Makki. Menurut Al Uqaili, Abdullah menyendiri dalam
menukil riwayat ini. Akan tetapi riwayat yang serupa telah dinukil
melalui perawi selainnya, seperti dikutip oleh Al Baihaqi melalui jalur
Ibrahim bin Thahman dan Hamzah Az-Ziyat, keduanya dari Abu Az-
Zubair bin Sa'id dari Jabir. Kemudian disebutkan dalam kitab
Fau,a'id Ibnu Al Muqri melalui jalur Suwaid bin Sa'id dari Ibnu Al
Mubarak, dari Ibnu Abi Al Mawali, dari Ibnu Al Munkadir. dari Jabir.
Lalu Ad-Dimyati mengklaim sanad riwayat itu setaraf dengan sanad-
sanad hadits yang tercantum dalam kitab shahih Bukhari. Pernyataan
Ad-Dimyati dapat dibenarkan bila ditinjau dari sisi perawi. Hanya saja

meski riwayat Suwaid tercatat dalam Shahih Muslim, tapi ia
mengalami kerancuan hafalan serta mendapat kritik dari para pakar
hadits, sementara sanad yang dinukil melalui jalurnya di tempat ini
tergolong syadz. Adapun sanad yang akurat adalah dari Ibnu Al
Mubarak, dari Ibnu Al Mu'ammal. Lalu saya menulis satu bahasan

tersendiri yang mengumpulkan berbagai persoalan seputar hadits
tersebut.

Dinamakan "Zamzam" karena airnya yang banyak. Dikatakan
"mara zamzam" (air zamzanr), yakni air yang banyak. Sebagian
mengatakan. dinamakan demikian dikarenakan ia berkumpul.
Pendapat ini dinukil dari Ibnu Hisyam. Abu Zaid berkata, "Apabila
kata "Zamzam" disebutkan dalam konteks manusia-. maka maknanya
adalah perkumpulan yang berjumlah 50 orang atau sekitar itu."
Sedangkan Mujahid berkata, "Hanya saja dinamakan Zamzam karena
berasal dari kata'hazmah', yang artinya menguak dengan tumit ke
tanah." Pendapat ini dikutip oleh Al Fakihi dengan sanad yang shahih
dari Mujahid. Ada pula yang mengatakan dinamakan demikian karena
gerakannya, pendapat ini dikemukakan oleh Al Harbi. Ada juga yang

berpendapat bahwa dinamakan seperti itu karena ia sangat seimbang
dalam timbangan, tidak condong ke kanan atau ke kiri. Kemudian
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kisah Zamzam bersama Ismail dan Ila.iar (ibunya) akan diterangkan

pada bab tentang kisah-kisah para nabi. Demikian pula dengan kisah

penggalian kembali sumur Zamzam oleh Abdul Muthalib pada masa

jahiliyah.

Ibnu Baththal dan selainnya berkata. "lmam Bukhari bermaksud

menjelaskan bahwa meminum air Zamzam termasuk sunah haji."

Dalam kitab At Mushannaf dirir.'u'ayatkan sebuah hadits dari

Thawus. dia berkata. gir f q i-ilt f ,'f (Meminum nabidz

yong disictpkan sebagai minuman jamuah hctji lermasttk

ke.sempurnaan huji). Dari Atha' disebutkan,'i.'H'y?t';tf: B'rii U

:'t);'q .t,O'O'p lS"rgguh aku telah mendapati dimana seseorqng

meminumnya hingga kedua bibirnya merekat salu sama lain karena

sangal manis).

Sedangkan dari Ibnu Juraij, dari Nafi' dikatakan, '*;'p i.r oi

pjt C f, q q:F- (Sesungguhnya lbnu tJmar tidak pernah minum

nabidz saat menunaikan haii). Seakan-akan ia belum mendapat

keterangan yang jelas bahwa Nabi SAW meminumnya, mengingat

sikapnya yang sangat serius mengikuti perbuatan Nabi SAW, atau ia

khawatir bila manusia mengira bahwa perbuatan itu termasuk

kesempurnaan haji seperti pendapat yang dinukil dari Thawus.

i ,P \i yt- o€ u'"* 'e 
Qkrimah bersumpah, tidoklah

beliau saat itu melainkan berada di atas unta). Dalam riwayat Ibnu

Majah melalui jalur yang sama disebutkan, Ashim berkata, "Aku

menyebutkan hal itu kepada Ikrimah, maka ia bersumpah, 'Demi

Allah, Nabi SAW tidak melakukannya -yakni 
minum sambil

berdiri- karena beliau saat itu sedang menaiki kendaraan'." Telah

disebutkan bahwa dalam riwayat Abu Daud dari lkrimah, dari Ibnu

Abbas, bahwa Nabi SAW menghentikan untanya (lalu turun) dan

shalat dua rakaat. Ada kemungkinan Nabi SAW minum ai Zamzam

setelah turun dari untanya. Seakan-akan Ikrimah mengingkari bahwa

Nabi SAW minum sambil berdiri, karena telah dinukil larangan dari
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beliau mengenai hal itu. Akan tetapi telah dinukil dari Ali yang

cliriwayatkan oleh Imam Bukhari, *.t *p- *: * ir' i ili
(Sesungguhnya beliuu SAW minum sambil berdiri), maka hal ini perlu
dipahami dalam rangka menjelaskan bolehnya perbuatan tersebut.

TT.Thawafnya Orang yang Mengerjakan Haji Qiran

.,i., .i.1, ?, ).1o!.2,.42,.,o,\,
€ *:1tr n, -k e' )";t ( ,L'; (;, iut 'o1't -"u_G t
d". W €u ;'-;:ts .1 :ls V i;,jh[ i';;; *
t 

"*.e 
[\ k 'di t;t, ,H ,;- J,=; y t ;Hr:

;* i* ,L'rLv *rt ,)\ r*1i * t ,L"ri tL; *;
tri, i ;;ru 

'S;f ;-at J$i .$';o(, .; :&': +; i'
2 z 

'. -tvip t;u {
.tLt, \t\ * f;\b ;t; ;nir,

1638. Dari Aisyah RA, "Kami t"tuu, bersama nurufuffuf, SAW
dalam pelaksanaan haji Wada', maka kami ihram untuk umrah,
kemudian beliau bersabda. 'Barangsiapa membawa hewan kurban
hendaklah ia ihram untuk haji dan umrah, kemudian tidak halal
(baginya apa-apq yang diharamkan saot ihram) hingga selesai
mengerjakan keduaryta '. Aku datang ke Makkah dalam keadaan haid.
Ketika kami telah menyelesaikan haji, beliau mengirimku bersama

Abdunahman ke Tan'im dan aku melakukan umrah. Beliau bersabda.
'lni adalah tempat umrohmu '. Orang-orang yang ihram untuk umrah
melakukan thawaf kemudian tahqllul (keluar dari ihram). lalu mereka

melakukan thawaf yang lain setelah kembali dari Mina. Adapun
orang-orang yang mengumpulkan antara haji dan umrah (Qiran),

sesungguhnya mereka hanya melakukan satu thawaf."
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"11 + J nl ts. a;t J,-) t4-r b\ 6e) .* Jt jt gU ;.c

Ju; ,ur i ,rst'trt;"ti jt ! jy:'J\j' ,$Jt € op)

^*?nt .A it J";'ra'; u :'Jw .'&i'il ,,r)r jp !):rL,
-'-' .o/ ,,o,, o,' 

o / e i' o'" ' tK f*i 1': ,* -1.,- ;p .>lr *j 1 -a'; 'rr"r )e; {j
lpi ar )n', e 6 oti 'ri\ &, & \t * it Jr-r'r
?; i,JG * ; * i7 .-,*"1i'rr ;t V*l ;$ ; dG

',:L(, ritrt LiJ JtL3

1639. Dari Nafi' bahwa datang ..r.*ri Ibnu Umar RA

Abdullah bin Abdullah -anaknya- 
sementara punggungnya

menyandar ke dinding rumah. Dia (Abdullah bin Abdullah) berkata,

"sesungguhnya aku tidak merasa aman bahwasanya suatu saat terjadi

peperangan menyeluruh di antara manusia dan mereka

menghalangimu untuk sampai ke Ka'bah, jika engkau masih diberi

umur yang panjang." Dia (lbnu Umar) berkata, "Rasulullah SAW

telah keluar, lalu dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy antara

beliau dengan Ka'bah. Apabila dihalangi antara aku dengan Ka'bah,

maka aku akan melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah

SAW. 'sungguh telah ada bagi kamu pada diri Rasulullah contoh

tauladan yang baik'." (Qs. Al Ahzaab(33): 21) Kemudian dia (lbnu

Umar) berkata. "Aku menjadikan kalian sebagai saksi, sesungguhnya

aku telah mewajibkan (pelaksanaan) haji bersama umrahku." Dia

(Abdullah bin Abdullah) berkata. "Kemudian dia (lbnu Umar) datang

dan thawaf untuk keduanya (yakni haji dan umrah) dengan satu

thawaf."

t:*

-d1l

/trLH\'J'; tG,nit ;r;i
., lt.olt 4.

:Jrir .'!j:rA- ii J6J tlll .J

. ta, 1 z z zz ! , o o 
1l4ji irl ub: y-o ;r1\ tt e

9'e i:;.6 u,tlt ;:\:as')*;
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i, J'i'r14 ts *i ti1 (iG ipi a' J*j.J F3 1rs ui)
' ,. a', 1,", '
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F. l't $A't e?;;i n E;'t|;; lr ,d1 *
t , ? - -r' ' '3r J(* ;2s l:.j'ai 6ir, {Fj '*" *lt ii3s _;-

Ji -"f.o :r7jL \' ,f; '* i, ,Ss: )"r.ti :(p,;'Jt:
{tf iu' & o"J;',

1640. Dari Nafi' bahwasanya Ibnu Umar RA hendak
menunaikan haji pada tahun Hajjaj menyerang Ibnu Az-Zubair.
Dikatakan kepadanya. "sesungguhnya telah berkobar peperangan di
antara manusia, dan kami khawatir mereka akan menghalangimu.',
Ibnu Umar berkata. "(sungguh telah oda bagi komu pada diri
Rosulullah contoh tauladan yang boik). Jika demikian aku akan
melakukan seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Sungguh
aku menjadikan kalian sebagai saksi bahwa aku telah mewajibkan atas

diriku (menunaikan) umrah." Kemudian dia keluar, hingga ketika
sampai di Al Baida' dia berkata, "Tidaklah urusan haji dan umrah
melainkan satu, aku menjadikan kalian sebagai saksi bahwa aku telah
mewajibkan haji bersama umrahku." Lalu dia menyembelih hewan
kurban yang dibeli di Qudaid, tanpa melebihkan daripada itu. Dia
tidak menyembelih dan tidak pula halal melakukan sesuatu yang
diharamkan atasnya (selama ihram), tidak mencukur rambut dan tidak
memendekkannya; hingga hari kurban. barulah dia menyembelih dan
mencukur. Dia beranggapan telah menyelesaikan thawaf haji dan
umrah dengan thawafnya yang pertama. Ibnu Umar RA berkata,
"Demikian yang dilakukan Rasulullah SAW."
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Keterangan Hadits:

(llab thuv,afnyu orang yang mengerjakan haji Qirun). Yakni,
apakah cukup dengan satu kali thawaf atau harus dua kali thawaf.
Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah tentang haji Wada'. pada

bab ini. tr?\ ut* fitb 6\i il-)ii: dt ,y. fk ilt tli'1 l,tttapun

orang-orang yang mcngumpulkun ontura haji dun umrah (qirun)

sesungguhnyu mereku hanya melukukan salu thau,clfl.

Disebutkan juga hadits Ibnu Umar ketika menunaikan haji pada

tahun Al Hajjaj melakukan penyerangan terhadap Ibnu Az-Zubair. Dia
menyebutkannya melalui dua jalur periwayatan. Masing-masing

menyebutkan bahwa dia mengumpulkan antara haji dan umrah.

Pertama-tama ihram untuk umrah kemudian memasukkan haji ke

dalamnya. lalu thawaf untuk keduanya dengan satu thawaf, seperti

pada jalur periwayatan pertama. Sedangkan pada jalur periwayatan

kedua disebutkan, "Dan dia beranggapan telah menyelesaikan thawaf
haji dan umrah dengan thawaf pertama." Riwayat ini menghapus

kemungkinan yang bisa saja timbul dari riwayat pertama. yakni bahwa

maksud lafazh "thav,aofon waahidan" (satu thawaf) adalah; dia
thawaf untuk masing-masing dari keduanya (haji dan umrah) satu

thawaf yang saling menyerupai.

Kedua hadits ini sangat jelas menyatakan bahwa orang yang

mengerjakan haji Qiran tidak wajib kecuali satu kali thawaf, sama

seperti orang yang melakukan haji Ifrad. Sa'id bin Manshur
meriwayatkan melalui jalur lain dari Nafi', dari Ibnu Umar. dengan

pernyataan yang lebih tegas daripada konteks kedua hadits di bab ini
dalam menisbatkannya langsung kepada Nabi SAW. Adapun

lafazhnya, "Diriwayatkan dari Nabi SAW, beliau bersabda, ; e* U

i0 ?') "r-b Ury 4 ,ffk a'ir: "gft lBrrorgsiapa mengumpulkan

antara haii dan umrah. maka ia cukup melaksanakan satu thawaf dan

satu sa'i untuk kedua ibadah itu).

Namun riwayat ini dinyatakan cacat oleh Ath-Thahawi bahrva

Ad-Darawardi telah keliru dan yang benar sanad-nya mauquf (tidak
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sampai kepada Nabi SAW). Pedomannya dalam mengemukakan kritik
tersebut adalah riwayat yang dinukil oleh Ayyub, Al-Laits, Musa bin

LJqbah dan selain mereka dari Nafi' yang sama seperti konteks hadits

di bab ini. yakni perbuatan itu hanya dilakukan oleh lbnu Umar, dia

berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW melakukan hal itu." Bukan berarti

dia menukil seperti ini langsung dari Nabi SAW. Akan tetapi

argumentasi yang di kemukakannya tidak dapat diterima, sebab Ad-

Darawardi adalah perawi yang memiliki peringkat shaduq (riwayatnya

dapat diterima). sementara apa yang diriwayatkannya tidak menyalahi

riwayat yang dinukil oleh perawi lainnya. Maka, tidak ada halangan

bila Nafi' menukil riwayat ini melalui dua jalur.

Para ulama madzhab Hanafi berhujjah dengan riwayat dari Ali
bahwasanya dia mengumpulkan haji dan umrah lalu thawaf untuk

keduanya dengan dua kali thawaf dan dua kali sa'i. kemudian dia

berkata. 
',P 

{.t }o h, & n' 'J"*, 
cJ;-l i:k pemikian aku melihat

Rasulullah SAI{I melakuknnnya). Jalur-jalur periwayatan hadits ini
dari Ali yang dikutip oleh Abdunazzaq dan Ad-Daruquthni serta

selain keduanya, dan semuanya dhq'f (lemah).

Demikian juga diriwayatkan dari hadits Ibnu Mas'ud dengan

sanad yang lemah, yang sama seperti di atas. Lalu diriwayatkan dari

hadits Ibnu Umar yang juga sama seperti itu, di dalam sanod-nya

terdapat Al Hasan bin Umarah yang ia dikenal sebagai perawi matruk
(ditinggalkan). Adapun yang disebutkan dalam kitab Shahih Bukhari
dan Shahih Muslim serta dalam kitab-kitab sunon dari Ibnu Umar

adalah satu kali thawaf.

Imam An-Nasa'i berkata, "Apabila riwayat yang menyatakan ia

thawaf dua kali terbukti akurat, maka ini dipahami sebagai thawaf
qudum dan thawaf ifadhah. Adapun keterangan dua kali sa'i tidak
dapat dibuktikan kebenarannya."

Sementara Ibnu Hazm berkata,

shahih dari Nabi SAW dan tidak pula

mengenai hal itu."

"Tidak ada keterangan yang

dari salah seorang sahabatnya
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Saya (lbnu Hajar) katakan, akan tetapi telah diriwayatkan oleh

Ath-I'hahawi dan selainnya melalui jalur mur/u '(langsung dari Nabi

SAW), melalui Ali dan Ibnu Mas'ud dengan sanad-sanad yang

apabila dikumpulkan. maka dapat dijadikan pegangan. Namun saya

tidak melihat dalam masalah ini riwal'at yang lebih akurat daripada

hadits Ibnu Umar dan Aisyah di bab ini.

Ath-Thahawi mengemukakan jau'aban terhadap hadits Ibnu

Umar, dimana telah terjadi perbedaan versi riwayat yang dinukil
darinya sehubungan dengan cara ihram Nabi SAW. dan bahwasanya

yang nampak dari keseluruhan riwayat 1'ang dinukil darinya mengenai

hal itu adalah. sesungguhnya Nabi SAW pertama-tama melakukan

ihram untuk haji kemudian beliau memutusnya. sehingga menjadi

umrah. Kemudian beliau melakukan tamattu' sampai tiba pelaksanaan

haji. Demikian dikatakan oleh Ath-Thahawi meski sebelumnya ia

telah menegaskan bahwa Nabi SAW melakukan haji Qiran. Meskipun

kita menerima bahwa demikian yang dikatakan oleh Ibnu Umar, maka

mengapa perkataan Ibnu Umar "Demikian yang dilakukan oleh

Rasulullah SAW" tidak diartikan bahu.a beliau memerintahkan orang

yang mengerjakan haji Qiran untuk melakukan satu kali thawaf saja.

Hadits Ibnu Umar yang tersebut di bab ini meyebutkan bahwa

Nabi SAW mengerjakan haji Qiran. Sebab meski Ibnu Umar

mengatakan, "Rasulullah SAW mengerjakan haji Tamattu"', tapi

beliau menyebutkan sifat haji Qiran dengan menyebutkan, "Beliau

memulai berihram untuk umrah kemudian ihram untuk haji", dan ini
termasuk gambaran haji Qiran. Maksimal yang dapat dikatakan. Ibnu

Umar menamakan perbuatan Nabi SAW sebagai haji Tamattu', karena

ihram untuk umrah di bulan-bulan haji bagaimana pun bentuknya -
menurutnya- tetap dinamakan haji Tamattu'.

Kemudian Ath-Thahawi menjawab bahwa maksud kalimat

hadits Aisyah, "Adapun orang-orang yang mengumpulkan antara haji

dan umrah sesungguhnya mereka hanya melakukan satu thawaf untuk

keduanya", yakni mereka yang melakukan haji Tctmattu', sebab haji

mereka dimulai dari Makkah, dan haji yang dimulai dari Makkah
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hanya melakukan thawaf setelah wukuf di Aralah. Lalu dia berkata,

"Adapun maksud perkataannya 'mengumpulkun anlura huii clan

umruh' yakni mengumpulkan dalam rangka haji Tamattu. bukan

untuk haji Qiran. Saya sangat heran atas pandangannya dalam masalah

ini. bagaimana ia sampai pada penakwilan-penakwilan seperti ini.

Hadits Aisyah menjelaskan dua keadaan sekaligus. yaitu

perbuatan orang-orang yang melakukan haji Tamattu kemudian

perbuatan mereka yang mengerjakan haji Qiran. Aisyah berkata, Jtti
. t- - 

o / . o- t 
' " ' 

'

;, c fri;, tti *.'fi ritp t:j; i a-;;tu. ry'6i ;jiJr (Maka thawaflah

orang-orong yong ihram untuk umrah kemudian tohallul, lalu mereka

melakukan thau,af yang lain setelah kembali dari Mina). Mereka ini
adalah orang-orang yang mengerjakan haji Tamattu. Kemudian

Aisyah berkata, ...ftie U iij (Adapun orang-orong yang

mengumpulkan... dan seterusnya), mereka adalah orang-orang yang

mengerjakan haji Qiran.

Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur Abu Az-Zubair

bahwasanya ia mendengar Jabir bin Abdullah berkata. e 
tflt ,U I

v;1urrv \t t')';ib ,il, i.Uttbi3 pt y hr goui SAr{ beserta

paro sahabotnya tidak melokukon thawaf [so'iJ antaro Sha.fa dan

Marwah melainkan satu kqli thawaf [sa'iJ)."

Diriwayatkan melalui jalur Thawus dari Aisyah bahwa Nabi

SAW bersabda kepadanya, g-i.L: 9, Oit* ,!i;- lgulruplah

bagimu thawafmu untuk haji dan umrahmu). Riwayat ini sangat tegas

menyatakan bahwa satu kali thawaf telah mencukupi untuk haji dan

umrah sekaligus, meski para ulama berbeda pendapat mengenai

maksud ihramnya Aisyah RA.

Abdunazzaq meriwayatkan dari Suffan Ats-Tsauri, dari

Salamah bin Kuhail, dia berkata, )'r,, ?6b1'q'ni oV u 
"")b 

'ril;

f.t-f1 Atg'lt *'*: e *t o"p il' .p ;r' (Thawus hersumpah
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tidak .sctrung pun di unluru sahuhut Ra.sululluh SAllt yung thuv't(
unluk futji clun umrahnyu meluinkun ,sutu kali thau'uf).

Sanud riwayat ini tergolong shuhih. Pada riwayat ini terdapat

penjelasan mengenai kelemahan riwarat yang dinukil dari Ali dan

Ibnu Mas'ud berkenaan dengan hal itu.

Ja'far bin Muhammad Ash-Shadiq meriwayatkan dari bapaknya

bahwa ia menghafal dari Ali. .t.r2 Sljb o;;l)- lBagi orctng yung

mengerjukan huii Qiron satu kuli thmruf). Berbeda dengan apa yang

dikatakan oleh para ulama Irak. Di antara faktor yang melemahkan

riwayat dari Ali mengenai hal itu. yakni bahwasany'a jalur periwayatan

paling baik dari beliau adalah riw.ayat Abdurrahman bin Udzainah

yang menyebutkan, oit ,a'pi, ib ,yi-tip.ju, jlnX; i' t i ,ru '6,*-

ol .1 t t '

P &') jp(* 3-9Ja; .rrOt (bagi orung yang mentulai ihram untuk

hoji rtitarang memasukkan umrah ke dalamnya. Dan orang yang
mengerjakon hcji Qiran melakukan thavaf dua kali dan su'i dua kali).
Padahal orang-orang yang berpegang pada haditsnya tidak melarang

memasukkan umrah ke dalam haji. Apabila jalur periwayatan hadits

itu shahih, maka mereka harus mengamalkannya, dan jika tidak
shahih, maka tidak dapat dijadikan hujjah.

Ibnu Mundzir berkata, "Abu A11.ub berhujjah dengan riwayat
yang dinukil melalui An-Nadhr. bahwa kita semua membolehkan

melakukan haji dan umrah dengan satu kali safar, satu ihram dan satu

talbiyah. Maka, demikian pula bagi keduanya dengan cukup satu

thawaf dan sa'i, sebab keduanya berbeda -dalam masalah ini- dengan

seluruh ibadah yang lain." Analogi yang dikemukakannya

mengandung sejumlah pembahasan. namun kita tidak akan

membahasnya lebih laniut. Ulama selainnya berhujjah dengan sabda

Nabi SAW, lq' i, il'€t e i';iir .les (umrah telah masuk

dalam haji hingga hari Kiamal). Hadits ini shahih, maka hal ini
menunjukkan bahwa setelah umrah dimasukkan dalam haji maka tidak
perlu lagi amalan lain selain amalan haji. Akan tetapi yang benar dan

harus diikuti dalam masalah ini adalah sunnah yang shahih.
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Pada ialur riwayat kedua, $.tS Af*' Qlengun thuwufnya yctng

pertama). yakni thawaf ifudhah yang dia lakukan pada hari raya

kurban. Sebagian ulama telah keliru, karena mengira bahwa yang

dimaksud adalah thawaf qudum. Oleh sebab itu, mereka

memahaminya sebagai sa'i.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Di sini terdapat hujjah bagi Imam

Malik sehubungan dengan perkataannya, 'Apabila thawaf qudum itu
disambung dengan sa'i, maka telah mencukupi bagi orang yang

meninggalkan thawaf ifadhah karena tidak tahu atau lupa hingga ia

kembali ke negerinya, tapi ia wajib menyembelih hewan kurban'."

Ibnu Abdil Barr menanggapi, "Akan tetapi aku tidak mengenal

seorang pun 
-selain 

dia dan para muridnya- yang berpendapat

seperti itu." Kemudian ia menanggapinya bahwa jika yang dimaksud

adalah thawaf qudum, berarti ia telah mencukupi thawaf ifadhah

secara mutlak meski ia meninggalkannya dengan sengaja. Tidak
demikian halnya jika kita memahami lafazh "dengan thawa.fny'a yang
pertame" adalah thawaf ifadhah pada hari raya kurban atau sa'i.
Pengertian kedua didukung oleh hadits Jabir yang diriwayatkan oieh

Imam Muslim, \ as"ttts ri.ljlt G'it;bi \'t\'tlb io' e''uit,la' V
'Ji\\ tAry u-rl ArjU (Nabi SAW dan para sahabatnya ridak melakukan

sa'i antare Shafq dan Mqrwah kecuali satu thawaf [yakniJ thawafnya
yang pertona). Riwayat ini dipahami seperti pengertian pada hadits

Ibnu Umar.

78. Thawaf dalam Keadaan Memiliki Wudhu
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1641. Dari Urwah bin Az-Zubair, dia berkata, "Nabi SAW telah

menunaikan haji, maka Aisyah RA mengabarkan kepadaku bahwa

yang pertama kali beliau lakukan ketika datang adalah berwudhu,

kemudian thawaf di Ka'bah, kemudian tidak menjadi umrah.

Kemudian Abu Bakar RA mengerjakan haji. maka yang pertama kali
dilakukannya adalah thawaf, kemudian tidak menjadi umrah.

Kemudian Umar RA (uga melakukan hal yang) sama seperti itu.

Kemudian Utsman RA mengerjakan haji, maka aku lihat yang

pertama kali ia lakukan adalah thawaf di Ka'bah kemudian tidak

menjadi umrah. Kemudian Muawiyah dan Abdullah bin Umar.

Kemudian aku mengerjakan haji bersama bapakku 
-Az-Z,abair 

bin

Awwam- maka yang pertama kali dia lakukan adalah thawaf di

Ka'bah. kemudian tidak menjadi umrah. Lalu aku melihat kaum

Muhajirin dan Anshar melakukan hal itu, kemudian tidak menjadi

umrah. Kemudian yang terakhir aku lihat melakukan hal itu adalah

Ibnu Umar, lalu ia tidak menjadikannya sebagai umrah. Dan ini Ibnu

Umar di tengah-tengah mereka, namun mereka tidak bertanya
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kepadanya dan tidak pula seorang pun yang telah terdahulu; apakah

yang pertama kali mereka lakukan hingga6 mereka meletakkan telapak

kaki mereka karena thawaf di Ka'bah, kemudian mereka tidak tuhullul
(keluar dari ihram)? Aku telah melihat ibuku dan bibiku ketika

keduanya datang, mereka tidak melakukan sesuatupun (ketika)

pertama tiba di Ka'bah, keduanya thawaf padanya kemudian tidak
melakukan tahullul (keluar dari ihram)."

at;; t*'rl*', to.!., .o t, - . 1,< ,ti t! o.,c i o'.
.c.)tS t-6;+l; sf cJ.ol l+l dl dft ttS

! o',
tr? 5') tr.;

1642. Ibuku telah memberitahukanku, bahwa ia ihram untuk

umrah bersama saudara perempuannya, Az-Zubair, fulan dan fulan.

Ketika mereka menyentuh rukun (Hajar Aswad), mereka pun

tahallul;'

Keterangan Hadits:

(Bab thawaf dalqm keadaan memiliki wudhu). Disebutkan hadits

Aisyah, "Sesungguhnya yang pertomo kali dilakukan oleh llabi SAW

ketika dotang adalah beliau berwudhu." Tapi tidak ada indikasi yang

menyatakan hal ini sebagai syarat, kecuali bila digabungkan dengan

sabda beliau SAW, pGl-f * fjb (Ambiltah dariku mancrsik [rata

caral haji kalian). Jumhur ulama berpendapat bahwa wudhu adalah

syarat sahnya thawaf. Sedangkan ulama Kufah tidak sependapat

dengan jumhur. Di antara dalil yang menolak pendapat mereka adalah

sabda Nabi SAW kepada Aisyah, ,f# & 4u, e"F t 
',ti '*

(Selain engkau tidak boleh thawaf di Ka'bah hingga engkau suci).

Indikasi hadits itu terhadap pendapat jumhur ulama akan disebutkan

setelah dua bab.

" Pada salah satu naskah te(ulis. "Ketika mereka meletakkan."
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jyr..i ) u#f e (kemudian kcduunvu titlak tuhullz/). Yakni, sama

saja apakah ihrarn mercka untuk haji saja ataukah untuk haji dan

umrah sekaligus (Qiran), berbeda dengan pendapat yang menyatakan;

apabila seseorang melakukan haii l/iad, maka dia telah tuhallul

setelah selesai thawaf, seperti yang telah disebutkan dari Ibnu Abbas.

Perkataannya "ibuku" maksudnya adalah Asma' binti Abu Bakar,

sedangkan bibinya adalah Aisyah RA.

Catatan

Ad-Dawudi berkata, "Keterangan yang disebutkan tentang haji

yang dilakukan Utsman termasuk perkataan Urwah. sedangkan yang

sebelumnya termasuk perkataan Aisyah." Sementara Abu Abdul

Malik berkata, "Akhir dari hadits Aisyah adalah kalimat. ",p'* 
e i

(kemudian tidak meniadi umrah)."

Dari lafazh "kemudian Abu Bakar menunoikan haji..." dan

seterusnya termasuk perkataan Urwah. Berdasarkan perkataan Abu

Abdul Malik, maka sebagian lafazh yang ada memiliki sanad yang

munqathi' (terputus), sebab Urwah tidak hidup semasa dengan Abu

Bakar dan Umar, tapi ia hanya sempat hidup pada masa Utsman.

Sedangkan berdasarkan perkataan Ad-Dawudi, maka semuanya

memiliki sanad yang maushul (tidak terputus), dan nampaknya

pendapat ini yang lebih kuat.

79. Kewajiban (Melakukan sa'i antara) Shafa dan Marwah serta

Dijadikannya Sa'i Sebagai Bagian Syiar-syiar Allah

< 4 ot'  

-"-Yri :qJ :-ui t-sL ar'4t

"rn*t \i'.11 *';ns xt ;r's
t , / c '. ., -t a'

Jrb4 ! ,ri |L ;i J,s Y\-,
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1643.Dari Az-Zthi.dia berkata: Urwah berkata, "Aku 0..,*r"

kepada Aisyah RA, dan aku berkata kepadanya, bagaimana
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pendapatmu tentang f-rrman Allah 7tr'ulu 'Se,sungS4uhnya Sfurlh dun

Murwuh ucfulah .rebugian cluri .syier .Jlluh. Maka burung.sittltLt .vung
bcributluh haii ke Buitullah uluu bcrtrmruh, maka lidak utlu tiltsu

buginl,u mengerjukan sa'i unluru keduunyu '. (Qs Al Baqarah(2): 158)

Demi Allah. tidak ada dosa bagi seseorang untuk tidak sa'i antara

Shafa dan Maru'ah." Aisyah berkata. "Sangat buruk apa yang engkau

katakan. wahai anak saudaraku! Sesungguhnya ayat ini jika seperti

yang engkau pahami. niscaya tidak ada dosa bagi seseorang untuk

tidak sa'i di antara keduanya. Akan tetapi ayar ini turun berkenaan

dengan kaum Anshar. Mereka sebelum masuk Islam mengucapkan

talbiyah untuk Manat (sesembahan) yang mereka sembah di

Musyallal, maka siapa (di antara mereka) yang ihram merasa berdosa

untuk sa'i di Shafa dan Marwah. Ketika masuk Islam. mereka

bertanya kepada Rasulullah SAW mengenai hal itu. Mereka berkata,

'Wahai Rasulullah, sesungguhnya kami dahulu merasa berdosa untuk

sa'i di antara Shafa dan Marwahl' Maka Allah SWT menurunkan

firman-Nya. 'Sesungguhnya Sha/h dan ,\,laru,ah adalah sebagian dari
syiur Allah '." Aisyah RA berkata, "Rasulullah SAW telah menetapkan

Sunnah sa'i di antara keduanya, maka seseorang tidak boleh

meninggalkan sa'i di antara keduanya." Kemudian aku mengabarkan

kepada Abu Bakar bin Abdurrahman. maka dia berkata, "Sungguh ini
adalah ilmu yang belum pernah aku dengar. Aku telah mendengar

sejumlah ahli ilmu menyebutkan bahwa manusia 
-kecuali 

orang-

orang yang disebutkan oleh Aisyah yang dahulunya bertalbiy,ah untuk

Manat- biasa melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwah. Ketika

Allah SWT menyebutkan thawaf di Ka'bah dan tidak menyebutkan

sa'i antara Shafa dan Marwah dalam Al Qur'an. maka mereka berkata,

'Wahai Rasulullah, kami dahulu sa'i di antara Shafa dan Marwah, dan

sesungguhnya Allah telah menurunkan perintah thawaf di Ka'bah di

dalam Al Qur'an namun tidak menyebutkan Shafa. Maka. apakah

kami berdosa jika kami thawaf di Shafa dan Marwah?' Maka Allah
SWT menurunkan firman-Nya.'Sesungguhnya Shofo dan Marwah

adalah sebagian dari syiar Allah'." Abu Bakar berkata, "Aku
mendengar bahwa ayat ini turun untuk kedua golongan itu sekaligus;
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kepada mereka yang dahulu merasa berdosa untuk sa'i di antara Shafa

dan Marwah pada masa jahiliyah, dan kepada mereka yang biasa sa'i
(di tempat itu) kemudian merasa berdosa untuk thawaf pada keduanya

ketika masuk Islam. karena Allah SWT memerintahkan untuk thawaf

di Ka'bah dan tidak menyebut Shafa hingga akhirnya hal ini
disebutkan setelah menyebutkan thawaf di Ka'bah."

Keterangan Hadits:

{Bub kevajiban Shafa dan Marwah serta diiadikun di untura

syiar-syiar .4llah). Yakni. kewajiban sa'i antara Shafa dan Marwah

ditetapkan sebagai syiar Allah SWT. Demikian dikatakan oleh Ibnu Al
Manayyar.

Di sini kami nukil penafsiran lafazh !tLi (syiar-syiar) menurut

ahli bahasa Arab. di antaranya:

Al Azhari berkata, "Asy-sya'a-ir adalah perkataan yang

dianjurkan serta diperintahkan oleh Allah untuk dilaksanakan."

Al Jauhari berkata, "Asy-Sya'a'ir adalah amalan-amalan haji

dan semua yang dijadikan sebagai lambang (simbol) ketaatan kepada

Allah."

Ada pula kemungkinan kewajiban sa'i antara Shafa dan Marwah

disimpulkan dari perkataan Aisyah" ';;.",-i!n- l hP 11 e yt V ltt ;i V

as"-rl]t- idt (Allah tidak menyempurnakan haif seseorang dan tidctk

pula umrahnya bila tidak melakuknn sa'i anlara Shalb dan Marwah).
Lafazh ini terdapat pada sebagian jalur periwayatan hadits beliau di

bab ini yang dikutip oleh Imam Muslim.

Ibnu Mundzir melandasi pendapat yang mewajibkan sa'i antara

Shafa dan Maru'ah dengan hadits Shafiyah binti Syaibah dari Habibah

binti Abi Tijrah (yaitu salah seorang wanita bani Abdu Ad-Dar), dia

berkata. o=i, il' p il' J?jU-G ,F ,11 Jl ')t5 j;"'j) u ;;; g *t
|Jb'Jt a, ;rri rfr,":J"ra;-'ail-'r';,a16$i'ri4 fii|f, ;r- *,
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;11^lt tnku masuk bersama wanita-wanita Quraisy ke rumah keluarga

Abu Ilusain. maka aku melihat Rasulr"rllah SAW sedang sa'i dan

sesungguhnya sarungnya berputar karena jalannya yang cepat, dan

aku mendengar beliau mengucapkan. "Lukukunlah 'su'i, karencr

sesungS4uhnya Allah ntewaiibkon sa'i ulus kalian."\.

Hadits ini diriwayatkan oleh Asy-Syaf i dan Ahmad serta selain

keduanya. Dalam sunad hadits ini terdapat Abdullah bin Al

Mu'ammal, seorang perawi yang tergolong dha'i/' (lemah).

Berdasarkan hal ini maka lbnu Mundzir berkata, "Jika riwayat itu

terbukti akurat, maka ia menjadi dalil tentang wajibnya sa'i antara

Shafa dan Marw'ah."

Saya (lbnu Hajar) katakan. hadits itu memiliki jalur periwayatan

yang lain dalam kitab Shahih lbnu Khuzaimah yang disebutkan

dengan ringkas. Dalam riw'ayat Ath-Thabrani dari Ibnu Abbas

disebutkan seperti yang pertama; dan jika digabungkan dengan

riwayat pertama. maka kedudukannya menjadi kuat. Lalu terjadi

perbedaan pendapat pada Shafiyah binti Syaibah sehubungan dengan

nama sahabat wanita yang menyampaikan riwayat itu kepadanya. Bisa

saja ia menerimanya dari sejumlah orang. Dalam riwayat Ad-

Daruquthni dari Shafiyah disebutkan. "Sejumlah wanita dari keluarga

Abdu Ad-Dar telah menceritakan kepadaku", maka perbedaan nama

sahabat yang mengabarkan kepadanya tidak menjadi persoalan.

Dalil yang menjadi pegangan untuk mewajibkan sa'i antara

Shafa dan Marwah adalah sabda beliau SAW, '€.5-,\, * ft'J.J.

(,4mbillah dariku manasik [tata cara] haji kalian). Sebagian ulama

berdalil dengan hadits Abu Musa tentang ihramnya, seperti telah

disebutkan pada pembahasan tentang mawaqit (waktu-waktu shalat),

6J?t) 6t u; lur* (ThawaJtah di Ka'boh dan sa'i antara Sh"fa

dan Marwah). lJlama berbeda pendapat mengenai kedudukannya.

Mayoritas mereka mengatakan bahwa sa'i adalah rukun haji, dimana

haji tidak sempurna tanpa melakukan sa'i. Sementara dari Abu

Hanifah dikatakan, bahwa hukumnya adalah wajib, tetapi bisa diganti
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dengan menyembelih hewan. Demikian juga pendapat Ats-'r'sauri
sehubungan dengan orang yang meninggalkannya karena lupa.
Pendapat Ats-Tsauri disetujui pula oleh Atha'. Namun, dalam riwayat
lain dari Atha' dikatakan, bahwa sa'i adalah sunah, maka apabila
ditinggalkan tidak ada sanksi apapun. Pendapat serupa dikemukakan
pula oleh Anas. seperti dinukil oleh Ibnu Al Mundzir. Sedangkan dari
Imam Ahmad dinukil perbedaan pendapat, sama seperti ketiga
pendapat yang telah disebutkan

Dalam madzhab Hanbali disebutkan secara mendetail, apabira
sebagian amalan sa'i ditinggalkan, sebagaimana pendapat mereka
tentang thawaf di Ka'bah. Sementara itu Ibnu Al Arabi melakukan
sikap yang terkesan ganjil, dia meriwayatkan bahwa para urama telah
sepakat bahwa sa'i adalah rukun umrah, tetapi yang masih
diperselisihkan adalah sa'i dalam haji. Keganjilan serupa
dikemukakan oleh Ath-Thahawi, dia berkata saat membahas tentang
masy'aril heram. "Allah swr telah menyebutkan berbagai hal
tentang haji yang tidak disebutkan kewajibannya dalam perkataan
seorang pun di antara umat ini, di antaranya adalah firman Allah
swr, 'sesungguhnya shafa dan Marwah termasuk syiar Attah'.
Semua sepakat bahwa apabila seseorang melaksanakan haji dan tidak
thawaf (Sa'i) di antara Shafa dan Marwah, maka hajinya telah
sempuma namun harus membayar dom (denda dengan menyembelih
hewan)."

...as'-,,J,ts i;laturoy- r bi ie ri e o ),i @emi Ailah,

tidak ada dosa bagi seseorong untuk tidak thqwaf di shafq dan
Marwah... dan seterusnya). Ringkasnya, urwah berdalil bolehnya
meninggalkan sa'i berdasarkan konteks ayat yang menyatakan *Tidak

ada dosa". Apabila hukum sa'i itu wajib, tentu tidak akan dikatakan
demikian, sebab tidak adanya dosa dalam suatu perbuatan
menunjukkan bahwa hukumnya adalah mubah (boleh). Lalu perbuatan
itu akan menjadi wajib bila ditetapkan untuknya pahala tertentu, dan
disiapkan siksaan bagi yang meninggalkannya. Adapun inti jawaban
Aisyah adalah bahwa ayat tersebut tidak berbicara mengenai wajib
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tidaknya sa'i. scbab ia menyatakan "tiduk ada dosa" bagi yang

nrclakukan. .lika yang dimaksud adalah rnubah (boleh), niscaya akan

dikatakan "titlak urlu tlosu" bagi yapg meninggalkannya. Adapun

hikmah digunakannya lafazlt tersebttt dalam ayal adalah untuk

menyesuaikan bentuk jawaban dengan pertanyaan, sebab mereka

menduga bahwa mereka telah melakukannya pada masa jahiliyah. dan

mereka akan dilarang untuk melakukannya pada masa Islam'

Akhirnya, keluarlah jawaban sesuai dengan pertanyaan yang ada'

Sedangkan mengenai kewajiban sa'i dapat disimpulkan dari

dalil lain, dan tidak mustahil bila suatu amalan berstatus wajib, tetapi

seseorang berkeyakinan bahwa perbuatan itu tidak boleh dilakukan

menurut cara tertentu. maka dikatakan kepadanya, "Tidak ada dosa

bagimu pada perbuatan yang demikian". dan ini tidak berkonsekuensi

menafikan wajibnya perbuatan itu. Begitu pula menafikan dosa dari

orang yang mengerjakan, tidak berarti menafikan pula dosa dari orang

yang meninggalkan. Seandainya yang dimaksud oleh ayat itu adalah

membolehkan secara mutlak. niscaya akan dinafikan juga dosa dari

orang yang meninggalkannYa.

Telah disebutkan pada sebagian riwayat syadz dengan lafazh

seperti yang dikatakan Aisyah. yaitu apabila maksudnya untuk

menerangkan hukum mubah (boleh). maka masalahnya seperti yang

telah disinggung. Riwayat ini dikutip oleh Ath-Thabari, Ibnu Abu

Daud dalam kitab Al Mashahif,lbnu Mundzir dan selain mereka dari

Ubay bin Ka,ab, Ibnu Mas'ud serta Ibnu Abbas. Kemudian Imam

Ath-Thabari memberi iawaban bahwa riwayat syadz ini dipahami

menurut bacaan yang masyhur bagi ayat di atas. dan lafazh"laa" pada

ayat itu berkedudukan sebagai pelengkap, bukan untuk menafikan'

Ulama selainnya berkata, "Tidak ada hujjah dalam riwayat syadz ilka

menyalahi riwayat Yang masYhur."

Ath-Thahawi berkata, "Tidak ada hujjah bagi yang mengatakan

bahwa sa'i adalah amalan yang mustahab (disukai) berdasarkan

firmanAllah,f;'LP|p1ao'ongsiapadengansukarelamelakukan

kebaikan). sebab konteks ayat ini kembali kepada asal hukum haji dan
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umrah, dan tidak berkaitan khusus dengan sa'i. berdasarkan ijma'
kaum muslimin bahwa melakukan sa'i tuthawu',' (sunah) bagi yang
tidak sedang melaksanakan haji dan umrah adalah tidak disyariatkan.,,

iVoJ_ (,,ntuk Manat). yakni nama salah satu patung (berhala

sesembahan mereka) pada masa jahiliyah. Ibnu Al Kalbi berkata,
"Manat adalah batu sembahan yang dibuat oleh Amr bin Luhay untuk
suku Hudzail. dan mereka biasa menyembahnya. Sedangkan
'Thaghut' adalah sifat yang diberikan Islam untuk sesembahan itu."

a -o

d-.iJ! (di Musyatlal), yaitl nama gunung dekat eudaid. Sufyan

memberi tambahan dalam riwayatnya dari Az-Zufrri. {ii ,, ;ii.5!
(Di musyallal clekat Qudaid). Riwayat ini dikutip olehimam Muslim
dan yang aslinya terdapat dalam shahih Bukhari, seperti yang akan
disebutkan dalam tafsir surah An-Najm.

Imam Bukhari meriwayatkan pula dalam tafsir surah Al Baqarah
melalui jalur Malik dari Hisyam bin urwah. dari bapaknya, dia.,
berkata, o"!4 Ug -'^J't gJ,-rc4t f ii* ?t u-* rn'i 6i3 a:;O a[j

,or'

l-fi ia 6v uts ) ,66). (Aku berkata kepada Aisyah, dan aku saat itu

masih kecil -lalu disebutkan hadits dan di daramnya dikatakan-
mereka biasa mengucapkan talbiyah untuk Manat, dan Mqnat
berhadapan dengan Qudaid). Adapun eudaid adalah nama sebuah
kampung yang berada di jalur Makkah dan Madinah, serra memiliki
air yang banyak. Demikian menurut Ubaid Al Bakri.

.s'-Jrs tiau, J'y-'oi L?*_ ,yi "J; ,sr6 @aka orans yans

berihram merasa berdosa untuk sa'i di antara shafo dan fu[arv,ah).

Adapun kalimat setelah itu, t1'Jjl, 6, ,y. J'rU:'Oi L"rt ti Ut

(sesungguhnya kami meroso berdoso untuk sa'i di antara shafo dan
Marwah), secara zhahir mereka tidak melakukan sa'i di antara shafa
dan Marwah pada masa jahiliyah, dan mereka hanya melakukan
thawaf di Manat, maka mereka bertanya tentang bagaimana hukum
Islam mengenai hal itu. Ini ditegaskan oleh riwayat Sufuan dengan

FATIII'L BAARI - 195



tat'azh. i';/t6t i.t"g"tw-l Ju-i! glr *w iu".pi 0," o€ t"11

(sesungguhnyu orung-orang yung lhutruf' di Munttt yang berada di

Mu.syullul, mereks lidak melakukun sa'i di untara Shala dun

Muru,uh).

Dalam riwayat Ma'mar dari Az-Ztrhri disebutk an, J'3A: I ei Uf

ia_;+:; a:"ir, tibt ,y.(Sesungguhnya dcthulu kami ridak thawa.f

antaru Shalit dan Marv,uh sehug,ai pengugungan unluk Manat).

Riwayat ini disebutkan oleh Imam Bukhari dengan sanad yang

mu'alluq. dan disebutkan dengan sunud yang moushul oleh lmam

Ahmad dan selainnya. Sementara dalam ri'*'ayat Yunus.dari Az-Ztthri

yang dikutip oleh Imam Muslim disebutkan . ftlr-bi;i rrJri tr;;fi Lf

.*ur eL u.5;;€'1 ,a.'i";rr'i r;2)r'; rg'P- ri ri'Fita.o'kit*.'r i
as"-#\ tilt i *- V ia. 1;i ;,, (Sesungguhnya orang-orang

Anshar sebelum masuk Islom, mereka bersamq Ghassan berihram

untuk Manat, maka mereka merasa berdosa melakukan sa'i antara

Shafo dan Maneah, dan yang demikian merupakan v,orisan leluhur

mereka. Barangsiapa ihram untuk Manat, maka ia tidak sa'i di ontara

Shafa dan Maru,aft). Semua jalur periwayatan dari Az-Ztthri memberi

keterangan yang sama.

Akan tetapi terjadi perbedaan mengenai hadits itu pada Hisyam

bin Urwah dari bapaknya. Imam Malik meriwayatkan dari Hisyam

dan sama seperti riwayat Syu'aib dari Az-Zuhn. Abu Usamah

rnerirvayatkan dari Hisyam sebagaimana yang diriwayatkan Imam

Muslim dengan lafazh. iu;l rfif rs1 r!r5 )ftili q /6i C '.ti, 
?trti'jl Y,11

a:'-,J$ tilt i f;'ru- oi e y, yi +ir Q_$esun1yuhnya ayat ini

diturunkan Allah SW berkenaan dengan sekelompok manusia di

kalangan Anshar. mereka apabila telah ihram untuk Manat pada

masa Jahiliyah, makn merekq tidak halal untuk melakukan sa'i antara

shqfo dan Marwaft). Makna lahiriah riwayat ini sesuai dengan riwayat

Az-Zuhri. Demikian yang ditegaskan oleh Muhammad bin Ishaq,

sebagaimana diriwayatkan oleh Al Fakihi melalui jalur Utsman bin
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Sa.i dari Hisyam. i6:i,riii d(* 4t,y6 &is-,;-"i'e j i;b Ji

e, U rrrir,>ti';, , tj,Afr.-jU 
'yG 

vr ,g'rlk3 q'#" o*3 *\i
u,':\''a,- Ur?':-Jrr- 6)'.dt) ufat ;.',1:r; n: r4)",Fi|; ,q rrsOi;- fgi

ei- pi a e) ot| U'J u* c rfiil Ur'y; (Bahwasanya Amr bin

Luhoy menemparkan Manat ar' iorroi pesisir yang dekat dengun

Qudaid. Maka kabilah Azd dan Ghassan menunaikan haji kepodanyu
dan mengagungkannya. Ketika telah thawuf di Ka'brh dun kembali
duri Arafah serta menyele.vaikan urusan di Mina, mereka mendarungi
Manat lalu ihram untuknya. Barangsiapa ihram untttknya, maka ia
tidak thawafantara shofo dan Marwah. Dio berkata, "Manat adalah
('sembahan) bagi suku Aus, Khazraj, Ghassan serro penduduk yastrib
yang memiliki kepercayaan yang sama dengan mereka).

Keterangan ini sesuai dengan riwayat Az-Zului. Lalu Imam
Muslim meriwayatkan hadits melalui jalur Abu Mua,*,iyah dari
Hisyam dengan kandungan yang .menyalahi semua riwayat
sebelumnya, yaitu dengan lafazh, ,i dk- rrii;r;";:i tf ;:11 0g',;l1

i r't".AO 6t i ugp d;ri1"Jt-t q 5A" F, b ,rv ;;"*t *i,
*q' et';u",r( sg W.'i'ru,"'oi r;1 isli iE e,s |;r.j;_
(sesungguhnyq yang demikian itu karena orong-orang Anshar dahulu
ihram pada masa jahiliyah untuk dua berhala yang berada di tepi laut
(pantai), keduanya bernama Isaf dan Na'ilah. Mereka thawaf di
antara shafa dan Marwah lalu melakukan tahqllul. Ketika Islam
datang, mereka tidak suka untuk thawaf di antara keduanya karena
apa yang dahulu mereka lakukan pada masa jahiliyah).

Riwayat ini menyatakan keengganan mereka untuk melakukan
thawaf di antara Shafa dan Marwah adalah agar mereka tidak
melakukan dalam Islam sesuatu yang mereka kerjakan pada masa
jahiliyah, sebab Islam telah membatalkan perbuatan-perbuatan
jahiliyah kecuali apa yang disetujui oleh pembuat syariat. Timbul
kekhawatiran jika sa'i antara Shafa dan Marwah termasuk perbuatan
jahiliyah yang telah dibatalkan oleh syara,. Riwayat ini dan
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peniclasannya sangat.ielas. berbeda dengan riwayat Abu Usamah yang

nrembcri keterangan bahwa penyebab perasaan berdosa untlrk thawaf

di antara Shata dan Marwah adalah karena mereka tidak

melakukannya pada rnasa iahiliyah. Tidak ada kemestian apabila

mereka meninggalkan suatu perbuatan pada masa jahiliyah. maka

mereka merasa berdosa melakukannl'a dalam Islam. Jika bukan

karena keterangan tambahan yang tercantum dalam jalur periwayatan

Yunus. "Yang demikian ilu merupctkun warisan leluhur mereko)',

niscaya kedua versi tersebut masih dapat dipadukan dengan

mengatakan: bahwa dalam riwayat Az-Zuhri ada kalimat yang

dihapus. dimana seharusnya dikatakan "Sesungguhnya mereka biasa

ihram pada masa jahiliyah untuk Manat, kemudian mereka sa'i di

antara Shafa dan Marwah. maka orang yang ihram -yakni setelah

masuk Islam- merasa berdosa untuk sa'i di antara Shafa dan Marwah

agar tidak menyamai perbuatan mereka pada masa jahiliyah".

Tidak tertutup kemungkinan dalam riwayat Usamah ada kalimat
yang tidak disebutkan secara lengkap. dimana seharusnya dikatakan,

"Apabila mereka ihram, maka mereka akan ihram untuk Manat pada

masa jahiliyah. Ketika Islam datang, mereka mengira Islam

membatalkan perbuatan itu dan tidak halal lagi dilakukan".

Keterangan ini diperjelas,oleh riwayat.Abu Muawiyah yang

telah disebutkan, e o';U- qs.itJ U,iii tglh; oi r3^f i)f")i 'E rX.t}

*qt (Ketika Islam datang mereka tidak suka untuk sa'i cli antara

keduanya fshqfa dan Marv,ah] karena apo yang merekq lukukan

pada masa jahiliyah). Hanya saja terjadi kekeliruan seperti disinyalir

olelr Iyadh. dia berkata. "Perkataann)'a 'untuk dua berhala di tepi

pantai' adalah salah. sebab kedua berhala itu tidak pernah berada di
tepi laut (pantai). bahkan keduanya berada di Shafa dan Marwah.

Hanya saja Manat berada di arah yang dekat dengan pantai." Lalu

riwayat ini (riwayat Abu Muawiyah) tidak mencantumkan pula

keterangan ihram mereka yang pertama kali untuk Manat. Seakan-

akan mereka pertama-tama memulai ihram untuk Manat, kemudian

melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwah untuk Isaf dan Na'ilah.
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Oleh sebab itu. mereka merasa berdosa untuk melakukan sa'i di antara

Shafa dan Marwah ketika telah masuk Islam.

Keterangan yang telah kami sebutkan diperkuat oleh hadits

Anas yang tercantum pada bab berikut, dengan lafazh, o'p|'k';:Si

1gi' i.& c. U,i raiy ,7 ,,:ui s..j"i\ tibt G. rij;lr @pukah

dahttlu kaliqn tidak menyukai sct'i di ontara Shaf" dan Monrah'/ "

Dia berketu, " Benar. karena ia lermusuk syiar jahiliyah.").

An-Nasa'i meriwayatkan dengan sanud yang kuat dari Zaid bin

Haritsah. dia berkata, ljt-t ,;iJ l6i ,rd c 06.r ij7j;q if"t tb og

r* frLLi tlV o1'o'/ Pt o€ ,wSi (Di ontara Shqfa dan Marvt,ah

lerdupal dua berhala yang terbuat dari tembaga, keduanyo bernama

Isaf dan Na'ilah. Kaum musyrikin bila melakukan sa'i. maka mereka

menyentuh keduanya).

Ath-Thabrani serta Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan sanad

yang hasan dari Ibnu Abbas, dia berkata, 'io^11 fi'$:.,1t t1 ,]U-ir Liri

), i.6, q i:'-it\ [Llr ,lr ,hi'f h iJit .*or' ii i 6j'.,s\

(Orang-orang Anshar berkata, "Sesunggyhnyo so'i di antara Shafa

dan Marwah termasuk urusan.iahiliyah", maka Alloh Azza wa Jalla
menurunkan firman-Nya, "Sesungguhnya Sh"lb dan Manaah

termasuk syiar Allah.").

Al Fakihi dan Ismail Al Qadhi dalam pembahasan tentang

hukum-hukum telah meriwayatkan dengan sanad yang. shahih dar_i

Asy-Sya'bi, dia berkatd, t*v Jra-a1"ySu.-Ujj'J6l $:i- rib)ur"& og

srli iri r!,rtta't t*. J\ i>l;li ,E Ai ,vQ{ a;;;-*qt J.li irii
,jur ir 'S';o ,lv W. 4t 9p. 

t"is3ri ,"eo\t hi',t*at JLi i,l:a-

1At y.ri,:, q i:?tS [l.lr !1y (Dahulu terdapat parung di Shafa yang

bernama Isaf dan berhala di Mqrwah yang bernama Na'ilah. Kaum

iahiliyah melakuksn sa'i di antara keduanya. Ketiko Islam datang

keduanya dilemparkan dan mereka berknta, "Sesungguhnya yang
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demikiun (yukni :;u'i) dilukukun oleh orang-orung iuhiliyuh denti

berhulu-barholu mcraku, muka herhanlilah malukukun .;u'i di unlaru

kerluunya (yukni Shqlu dan Murwuh)." A'ry-Sya'bi berkata, "Maku

Allah menurunkan .firrnan-Nya 'Scsungguhnya Shfiu dan Marv'ah

I e rma^su k :;yiur A I I uh' .").

Al Wahidi menyebutkan dalam kitabnya Al A:;bab dari Ibnu

Abbas sama seperti di atas seraya menambahkan, "Para ahli kitab

mengatakan bahwa keduanya berzina di Ka'bah, maka Allah

mengubah mereka menjadi batu lalu diletakkan di Shafa dan Marwah

untuk dijadikan sebagai pelajaran. Ketika berlalu waktu yang lama.

keduanya pun disembah."

Al Fakihi meriu'ayatkan dengan sunad yang shahift hingga Abu

Miljaz. sama seperti itu. Dalam pembahasan tentang Makkah. Umar

bin Syabah meriwayatkan dengan sanad yang kuat dari Mujahid

sehubungan dengan a-vat ini. Kaum Anshar berkata. "Sesungguhnya

sa'i di antara kedua batu ini termasuk perbuatan jahiliyah", maka

turunlah ayat tersebut.

Diriwayatkan pula melalui jalur Al Kalbi. dia berkata, "Manusia

pada masa-masa awal Islam tidak suka melakukan sa'i antara Shafa

dan Marwah sebab di sana ada patung, maka turunlah ayat tersebut."

Semua riwayat ini mengukuhkan akurasi riwayat Abu

Muawiyah serta mengedepankannya daripada riwayat yang lainnya.

Ada pula kemungkinan kaum Anshar pada masa jahiliyah

terbagi menjadi dua golongan. di antara mereka ada yang thawaf di

antara Shafa dan Marwah seperti yang diindikasikan oleh riwayat Abu

Muawiyah, dan di antara mereka ada yang tidak mendekati keduanya

seperti yang diindikasikan oleh riwayat Az-Zuhrt. Lalu kedua

golongan ini dalam Islam sama-sama menahan diri untuk sa'i di antara

Shafa dan Marwah. karena menurut mereka semua ini termasuk

perbuatan jahiliyah, sehingga kedua versi di atas dapat dipadukan

dengan cara ini. Al Baihaqi juga mengisyaratkan cara seperti ini.
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Catatan

Perkataan Aisyah, 6t i Jreilr *': * iO' ..rI" in, J*'t *
as'-lfs (Rtr.sululluh sAW menerapkan sunah sa'i antarct shtlir dem

Maru,ah), maksudnya mewajibkan sa'i berdasarkan Sunnahn,v-a. dan
bukan menafikan kewajiban sa'i. Kesimpulan ini didukung oleh
perkarannya, r;i{. aa"V 6 b:P t3 €yi € h, t_ d @ttuh ridak

menyempurnukan haii dan umrah salah seorang di antara kumu
selama ia tidak melakukan sa'i di antara Shafa dan Marwah).

'#jt * ,J f ti 'o';i ! &emuaian aku mengaburkan

kepada Abu Bakctr bin Abdurrahman). yang mengucapkan adalah Az-
zuhri. Dalam riwayat Sufuan dari Az-zuhri yang dikutip oleh Imarn
Muslim disebutkan, "Az-zuhri berkata, 'Aku menyebutkan hal itu
kepada Abu Bakar bin Abdurrahman bin Al Harits bin Hisyam. dan
dia merasa takjub dengannya'."

u.ti. "o;i F X! a$t Li gesungguhnya manusia selain yung

disebutkan oleh Aisyah). Bolehnya menyebutkan pengecualian
padahal orang-orang yang mengabarkannya telah menyampaikan
secara mutlak adalah untuk menjelaskan riwayat dari Az-Zuhri, dari
Urwah, dari Aisyah. Kesimpulan informasi yang disampaikan oleh
Abu Bakar bin Abdunahman adalah bahwa alasan yang mencegah
mereka melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah adalah karena
mereka melakukan thawaf di Ka'bah ralu sa'i di antara keduanya pada
masa jahiliyah. Ketika Allah SWT menurunkan ayat tentang thawaf di
Ka'bah dan tidak menyebutkan sa'i antara Shafa dan Marwah. mereka
mengira bahwa hukum perbuatan itu telah dihapus. Maka. mereka
bertanya apakah mereka berdosa jika melakukan sa'i antara Shafa dan
Marwah? Rasa ingin tahu ini lahir dari anggapan mereka bahwa sa,i di
antara keduanya termasuk perbuatan jahiliyah. Kemudian dalam
riwayat Sufyan disebutkan, "Hanya saja orang-orang Arab yang tidak
sa'i di antara Shafa dan Marwah mengatakan. 'sesungguhnya sa,i
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yang kita lakukan di antara kcdua batu ini tcrmasuk perbuatan

jahiliyah'." Keterangan ini menguatkan apa yang telah kamijelaskan.

*it €. d'i {l' :f 'gr,-ii luku mantlengar ayat ini tun.tn

untuk kcduu golongun). Demikian yarig terdapat pada kebanyakan

riwayat. Sementara pada riwayat Ad-Dimyati dalam naskahnya

disebutkan. "Dengarlah", yakni dalam bentuk kalimat perintah.

Namun versi pertama lebih benar. sebab disebutkan dalam riwayat

Suf,van. "Aku mengira ia turun...." Kesimpulannya, sebab turunnya

ayat itu menurut versi rirvayat ini adalah untuk membantah kedua

golongan tersebut sekaligus: yaitu orang-orang yang merasa berdosa

untuk sa'i di antara Shafa dan Mar,*'ah karena menurut mereka ini
termasuk perbuatan jahiliyah. dan orang-orang yang tidak mau sa'i di

antara keduanya karena tidak disebutkan di dalam Al Qur'an.

lurJrril\'F5 ("'r; ,!).5'ft ? (hingga hat tn disebutkan

setelah menyebutkan thawaJ-di Ka'bah1. Yakni. ayat dalam surah Al
Baqarah tentang Shafa dan Marwah lebih akhir turun daripada ayat

tentang haji, yakni firman-Nya, 4t 4\ fj:Hj (Dan hendaklah

mereka thawuf di Baitul Atiq [Ka'bahJ). Dalam riwayat Al Mustamli
dan selainnya disebutkan, "Hingga disebutkon .;etelah itn apa-apa

vang disebutkan tentang thawaf di Ka'bah." Untuk mencari solusi

penyesuaian riw'ayat ini dengan makna )'ang umum nampaknya cukup

rumit. Seakan-akan lafazh 'thav,aof bil bait" (thawaf di Ka'bah)

merupakan badal (kalimat pengganti) bagr lafazh "maa dzukira" (apa-

apa yang disebutkan). Berdasarkan keterangan ini mereka menahan

diri melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah, sebab firman-Nya,
"Hendaklah mereka thawaf di Baitul Atiiq (Ka'bah)" (Qs. Al Hajj
(22): 29) menunjukkan bahwa thawaf dilakukan di Ka'bah tanpa

menyinggung masalah sa'i di Shafa dan Marwah, hingga akhirnya

turun ayat, "Sesungguhnya Shafa dan Marwah termasuk bagian

daripada syiar Allah" (Qs. Al Baqarah(2): 158) setelah turunnya ayat,

"Hendaklah thav,of di Baitul Atiq (Ka'bah)".
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Kemungkinan yang kedua, bahwa lafazh "mud' berkedudukan
sebagai mushtlar, sehingga maknanya; setelah keterangan tentang
thawaf di Ka'bah. disebutkan penjelasan tentang sa'i di antara Shafa

dan Marwah.

80. Sa'i di Antara Shafa dan lVlarrvah

,1. :o3 J\ )c 4 /' ,4 ,pt:ui; hr
,/ t , o

,dl F.,,+l JE:
o, t i'*,.> -, I(-)., -,

Ibnu Umar RA berkata, "Sa'i dari rumah (perkampungan) bani
Abbad sampai lorong bani Abu Husain."

oS :J$, LiL \t'*r'n It f ;i f |; / l, i^L";
t:\: "J J\\t tt:pl,t 'JG ttt'{, qr i, 

"t* 
i, [i,

;)";tr r;2r - -:rL rir_ $t U ; ott) \3;)i e',
ti vr v 'iu d.qt ;1; g t;y ,* i, -; uti 

e\1. 
&

'ry"e'i+Y ott ';Y ;1t ,*;(;
1644. DariUbaiaillatr bin Umar, dari Nafi'. dari Ibnu Umar RA,

dia berkata, "Rasulullah SAW apabila melakukan thawaf pertama,

beliau berlari-lari kecil sebanyak tiga putaran dan berjalan sebanyak

empat putaran. Beliau berlari kecil di tengah jalur air apabila
melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah." Aku berkata kepada Nafi',
"Apakah Abdullah berjalan apabila sampai sudut Yamani?" Dia
berkata, "Tidak, kecuali bila terjadi desak-desakan di sudut (Hajar

Aswad), karena sesungguhnya ia tidak meninggalkannya hingga
menyentuhnya."
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,,.i ,t. o. )o, ^- . , ,.t .o,,o'

-U -l*, 
.e 4:e bt '6e;'rL ; dL :JE ,Q: J )k f

ii :Ju" ti:i-rt ;Vi ;;;r, GAt ;.* l, lX q 41,
o.o-r^rtz

lri*Jr -iL- *': * .{L' i\L3 ',{',: ^)L oirr * "}t

^ltt )rte ;* 
'ot? 'tf; * ,'-;J(, v^r;'Jb ,;i{')

:,. , :., I.(;-e ogtt

1645. Dari Amr bin Dinar. dia berkata. "Karni bertanya kepada

Ibnu tJmar RA tentang seorang laki-laki yang thawaf di Ka'bah pada

saat umrah dan tidak melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah.

apakah ia -boleh- mendatangi istrinya?" Dia berkata. "'Nabi SAW

datang dan thawaf di Ka'bah sebanyak tujuh kali. lalu shalat dua

rakaat di belakang maqam, dan sa'i antara Shafa dan Marwah

sebanyak tujuh kali. "Dan sungg,uh telah ctda bagi kamu pada diri
Rasulullah contoh taulctdan yang baik." (Qs. Al Ahzaab (33): 2l)

J'rb; ? t-::'; I ,iw c#; irr ,r-., ^rr

;i,lV r;2)r *
1646. Kami bertanya kepada Jabir bin eUauffan RA, maka dia

berkata, "Janganlah ia mendekatinya (istrinya) hingga melaksanakan

sa'i di antara Shafa dan Marwah."
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1647. Dari Amr bin Dinar. dia berkata: Aku mendengar Ibnu

lJmar RA berkata, "Nabi SAW datang ke Makkah dan thawaf di

Ka'bah kemudian shalat dua rakaat, lalu sa'i antara Shafh dan

Marwah. Kemudian beliau membaca firman-Nya,'Dun .sungguh teluh

uda bugi kamu pada diri Rasulullah contoh taulodon yang baik'."
(Qs. Al Ahzaab(33):21)

*i ,*; ir ,e', JIGJ ;l *ii ,iu t'G t1';i 
^irt -r-i -r\'9t' '. z

;e ,r u\t \S\ ,4 iJu t;j{t ,ilt i .7)t'Jp'k
'c.t 

nr r, I' i,6 Uir'-,;jb ti.at"olf ir if e ,U,;t

<Q'J:H'oi o)b/q *]*bt "1i

1648. Dari Abdullah, Ashim telah mengabarkan kepada kami,

dia berkata: Aku berkata kepada Anas bin Malik RA, "Apakah kalian

dahulu tidak menyukai sa'i antara Shafa dan Marwah?" Dia

menjawab, "Benar. karena ia termasuk syi'ar jahiliyah. Hingga Allah

menurunkan firman-Nya, 'sesungguhnya Shafo dan Maru'ah

termasuk sebahagian daripada syiar Alloh. Barangsiapa menunaikan

haji ke Baitullah (Ka'bah) otou umrah, maka tidak ada dosa baginya

untuk sa'i di antara keduanya '." (Qs.Al Baqarah (2): 158)

-u ot J;, ,r q:Ju t7#s\t *., c& ,tt ,f ,W f
,ll. / o 'o ' o ' 

t

.cr;c lr qt {;;rtr;*)r i:4u *': +i"
tlo i. o o, o.7 .
4l:, .L9 ..rl '9 elbsl) , L). l)/l

t o 2 to. .-ie. 
t.,..o.t

gr.u, _r-*9 L!J-> dl+r
-,r- , "-', ? ..
Li-t- g;.t=.-..Jl :1,

1649. Dari Atha', dari Ibnu Abbas RA, dia berkata,

"sesunguhnya Rasulullah SAW sa'i di Ka'bah serta di antara Shafa

dan Marwah untuk memperlihatkan kekuatannya kepada kaum

musyrikin."
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Al Humaidi menanrbahkan. "Anrr telah rnenccritakan kepada

kami. aku mendengar Atha' dari lbnu Abbas... sama sepertinya."

Keterangan Hadits:

Maksud bab tersebut adalah menjelaskan tentang tata cara sa'i

anlara Shafa dan Man''ah.

...W il' 'gt # ;rr 
'Jv's 

(Umar RA berkata... dan

seterusnya). Al Fakihi menyebutkan riuayat ini dengan sunud yang

muushul melalui jalur Ibnu Juraij. bahu'a Nafi' telah mengabarkan

kepadaku. dia berkata. "lbnu Umar turun di Shafa hingga ketika telah

sejajar dengan pintu rumah bani Abbad. dia melakukan sa'i sampai ke

lorong di antara rumah bani Abu Husain dan rumah binti Qurzhah."

Adapun dari jalur Ubaidillah bin Abi Yazid, dia berkata, "Aku
melihat Ibnu Umar sa'i dari pintu gerbang Abu Abbad hingga lorong

Ibnu Abi Husain." Sufuan berkata "Sa'i dilakukan di antara kedua

tanda ini."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur Utsman bin Al
Aswad dari Mujahid, dari Atha', dia berkata, "Aku melihat keduanya

melakukan sa'i dari pintu gerbang bani Abbad sampai lorong bani

Abu Husain." Ia berkata, "Aku berkata kepada Mujahid, maka dia

berkata, 'lni adalah bagian tengah jalur air yang pertama'."

Kedua tanda yang diisyaratkan di atas dikenal hingga saat ini.

Ibnu Khuzaimah dan Al Fakihi meriwayatkan melalui jalur Abu Ath-

Thufail, dia berkata, jt'["n iirr .5 $ ,jui 4, f ,r,* it Ui
.grrjr '4 oi ?t't';U ,01'r;ig tilt G. i'r"3' '^) ,"f gqi' 6-/_eGl
aL U\K :aS j.t'SA p<ru bertanya kepado lbnu Abbas tentang sa'i,

maka dia berkata, " Ketika Allah mengutus Jibril kepada lbrqhim
untuk memperlihatkan kepadanya manasik (tata cara haji), maka ia

dihadang oleh syetan di antara Shafa dan Marwah, lalu Allah
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memerinlahkan ugar mengambil jalan memotong lembuh. " lbnu
Abbu:; berkutu, " Muka hal itu menjadi Sunnah.").

Dalam pembahasan tentang cerita-cerita para nabi disebutkan
bahwa awal mula sa'i ini adalah dari Siti Hajar. Al Fakihi
meri.*'ayatkan dengan sanad yang hasan dari lbnu Abbas. dia berkata,
"lni adalah v,urisan yung diturunkan kepada kalian oleh ihunya
Lsmail lSiti Hajar)." Adapun haditsnya akan disebutkan pada akhir
bab ketika membahas tentang alasan Nabi SAW melakukannya.
Kemudian Imam Bukhari menyebutkan di bab ini empat hadits, yang
pertama adalah hadits Ibnu Umar.

'S)\i 
ort},ilr Jtb r1,1 iri (biasanya apabila melakukan thau,af

pertama). Yakni. thawaf qudum.

"*j' b GU" ;:€ 1 ldan beliau biosa berlari-lari kecil di

tengah jalur air). Yakni. tempat berkumpulnya arus air. Seakan-akan
Imam Bukhari memulai bab ini dengan riwayat mauquf dari Ibnu
Umar, sebab di dalamnya disebutkan tentang penafsiran batasan sa'i.

Hadits kedua di bab ini adalah hadits Ibnu Umar tentang thawaf
yang dilakukan Nabi SAW di Ka'bah serta sa'i di antara Shafa dan
Marwah. Dia menyebutkannya melalui dua jalur periwayatan. pada

bab "Nabi SAW Shalat Dua Rakaat untuk Tujuh Kali Putaran
Thawaf' S,vaikh kami Ibnu Al Mulaqqin berkata. "Penulis kitab At
Muhith dari kalangan madzhab Hanafi berkata, 'Apabila seseorang

memulai sa'i dari Marwah dan mengakhirinya di Shafa, maka ia harus

mengulang satu kali putaran, karena memulai dari Shafa adalah wajib
hukumnya. Tidak ada sumber perkataan Al Karmani bahwa tertib
(mengerjakan sesuai urutan) bukan menjadi syarat, hanya saja bila
ditinggalkan hukumnya makruh karena tidak mengikuti sunnah. maka
dianjurkan untuk mengulangi satu putaran'."

Saya (lbnu Hajar) katakan, Al Karmani yang dimaksud adalah
seorang ulama di kalangan madzhab Hanafi, bukan Syamsuddin
pensyarah kitab Shahih Bukhari. Hanya saja saya menyitir persoalan
ini agar tidak menimbulkan kesalahan bahwa syaikh kami sempat
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membaca syarahnya lalu menukil perkataannya. sebab perkataan tadi

tidak tcrdapat dalam kitab Syarah Syamsuddin. dan Syamsuddin

adalah pengikut madzhab Syah'i yang berpendapat bahwa tertib

adalah syarat sahnya sa'i.

Hadits ketiga adalah hadits Anas tentang turunnya finnan Allah.
''Se:;ungguhnyu Shc{'o dan Maru,ah termasuk sebahagian daripudu

syi'ar Allah." yang telah diterangkan pada bab sebelumnya.

Hadits keempat adalah hadits Ibnu Abbas, "Se.sungguhnya

Rasulullah SAW melukukan su'i di Ku'bah dun cli untara Shufu dan

Mqrwuh untuk memperlihatkan kckucrtannya keputlu orang-orong

musyrik." Maksud sa'i dalam riw'ayat ini adalah berjalan dengan cepat

(berlari-lari kecil). )'qng telah disebutkan pada bab "Permulaan

Berlari-lari Kecil".

Ut#i, irj (Al Humaidi menambohkan... dan seterusnya).

Yakni. dia menambahkan bahwa Amr telah menceritakannya langsung

kepada Sufuan, dan Atha' telah menceritakannya langsung kepada

Amr. Demikian yang kami riwayatkan dalam kitab Musnad Al
Humaidi riwayat Bisyr bin Musa. Sementara Imam Muslim telah

meriwayatkan hadits Jabir, "Bahwasanya Nabi SAW ketika selesai

melakukan shalat dua rakaat setelah thawai beliau keluar menuju

Shafa seraya bersabda. o{ li,r i.ri q iS.1 (Aku mulai dengan qpct yong

Allah memulai drngonryrl." ir4um, riwayat ini dijadikan dalil

disyaratkannya memulai sa'i dari Shafa. An-Nasa'i meriwayatkan

dengan lafazh perintah, ". ltr it 6, ft:$.t. (Mutailah oleh kalion

dengan apo yong Allah telah memulai dengannya).

Catatan

Ibnu Abdussalam berkata, "Marwah lebih utama daripada Shafa,

sebab ia didatangi untuk berdzikir dan berdoa sebanyak empat kali,

berbeda dengan Shafa yang hanya didatangi untuk maksud tersebut

sebanyak tiga kali." Dia berkata. "Adapun memulai dari Shafa
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tidaklah menjadi keutamaan, sebab hal itu hanya sebagai w*a:;ilah

(sarana)."

Saya (lbnu Hajar) katakan, perkataan ini perlu dicermati. sebab
Shafa juga didatangi untuk maksud yang sama sebanyak empat kali,
yang pertama adalah pada saat permulaan. Setiap salah satu dari
keduanya didatangi dalam jumlah yang sama, namun Shafa memiliki
keistimewaan sebagai tempat memulai sa'i.

81. Wanita Haid Mengerjakan Seluruh Manasik Haji Kecuali
Thawaf di Baitullah, dan Apabila Melaksanakan Sa'i di Antara

Shafa dan Marwah Tanpa Wudhu

Ui l', -ac q k'di : Uu rit W \t'-u', u*G ?
!)t )';) it, u.t L";i ,',iv .es'-;lrj (at i vi'.;l.
€"rb \'oi';; L*i' 'Jtk u ,*t :'Jt, *j * Xt *

o tl . a. o,1.
.L5r4E 

"= ;-Jt,
1650. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Aku datang ke Makkah

sedang aku dalam keadaan haid. Aku tidak thawaf di Ka'bah dan tidak
pula (sa'i) di antara Shafa dan Marwah." Aisyah berkata, ,,Aku

mengadukan hal itu kepada Rasulullah sAw, maka beliau bersabda,
'Lakukanlah seperti yang dilakukan orang yang mengerjakan haji,
tetapi janganlah engkau thawaf di Baitullah (Ka'bah) hingga engkau
suci."

* h' J:" U' J^i :iG ri:; ii,r

i. ) i.. .o', J o z o tc - I .. . .',k 4t * q*-e yt ( At
Liiti ilw -'"'s A'r- #t u'&
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: trJui

' t,'-1
:Jt4e

+at'.Sar r*; i' 
'qr"^*.e '*e') Lji!) G4td

t 'Uu F! iv"'-;eb * ...:lu, * i ,ft';, ,,ik
i F";t:,-';G ,?'NL i#'r * i48 lt'J;',

.?i' --.-',&b ,r=3r J\W C;i-'ui $, o.i

1651. Dari Jabir bin AMullah RA, dia berkata, "Nabi SAW

ihram bersama para sahabatnya untuk haji. Tidak ada salah seorang di

antara mereka yang membawa hewan kurban selain Nabi SAW dan

Thalhah. Lalu Ali datang dari Yaman -dan membawa hewan

kurban- dia (Ali) berkata, 'Aku ihram seperti ihramnya Nabi SAW'.

Nabi SAW memerintahkan para sahabatnya untuk menjadikannya

sebagai umrah, dan hendaknya mereka thawaf kemudian

memendekkan rambut lalu tahallul (keluar dari ihram), kecuali siapa

yang membawa hewan kurban. Mereka berkata, 'Kita berangkat ke

Mina dan kemaluan salah seorang di antara kita meneteskan (mani)'.

Berita itu sampai kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda.

'Seandainya aku mengetahui apa yang akan teriadi, niscaya aku tidak

akan membawa hewan kurbon. Jika bukan korena aku membawa

hewan kurban, niscaya aku akan tahallul (keluar dari ihram) '. Aisyah

RA mengalami haid. lalu dia mengerjakan seluruh manasik selain

thawaf di Ka'bah. Ketika suci, dia thawaf di Ka'bah. Dia (Aisyah)

berkata, 'Wahai Rasulullah, kalian akan berangkat dengan haji dan

umrah dan aku berangkat dengan haji'. Nabi SAW memerintahkan

Abdunahman bin Abu Bakar untuk keluar bersamanya ke Tan'im,

lalu dia (Aisyah) melaksanakan umrah setelah haji."
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1652. Dari Ayyub, dari Hafshah, dia berkata, "Kami dahulu
melarang gadis-gadis pingitan untuk keluar. Lalu datang seorang

wanita dan singgah di istana bani Khalaf. Wanita itu menceritakan
bahwa saudara perempuannya sebagai istri salah seorang sahabat

Rasulullah SAW. dan sahabat tersebut telah melakukan peperangan

bersama Rasulullah sebanyak dua belas kali peperangan. Dan. saudara

perempuanku ada bersamanya dalam enam kali peperangan. Dia
berkata, 'Kami biasa mengobati orang yang terluka dan merawat
orang yang sakit'. Saudaraku bertanya kepada Rasulullah SAW, dia
berkata. 'Apakah ada larangan bagi salah seorang di antara kami jika

FATHUL BAARI - 2II



ia tidak memiliki .iilbab untuk tidak keluar'l' Beliau bersabda,

'Henduknya suhubulnyu memukuiktn kepudcrny'u duri .jilbubnl,a tlun

agar diu manltuksikun kebaikan dun clukwuh kuum mu,slimin '. Ketika
lJmmu Athiyah datang. wanita-wanita itu bertanya kepadar-rya (atau

dia berkata, "Kami bertanya kepadanya.") Maka dia berkata, 'Dan

tidaklah dia menyebut Rasulullah melainkan berkata; "demi bapakku'.

Kami berkata. 'Apakah engkau mendengar Rasulullah SAW
mengatakan ini dan inil)' Dia berkata. 'Benar. demi bapakku'. Beliau

SAW bersabda. 'Hentlakluh para gadis yung dipingit -atuu para
gadis dun u,anila-v,anitct pingilan- serla v'anilu-trunila haid keluar,

dan henduknya mereka menyaksikan kebaikun dan dalot,ah kaum

muslimin, dan v'unitcr-v,anita yang haid menjctuhi mushalla'. Aku
berkata. 'Wanita haid?' Beliau bersabda. 'Bukankah ia turut hadir di
Arafah dan hadir pada (kesempatan) ini dan itu?"

Keterangan Hadits:

(Bab u,anita haid mengerjakan seluruh manasik kecuali thawaf
di Baitullah, dan apabila sa'i tanpa wudhu di antara Shafo dan

Maru,ah).lmam Bukhari menyebutkan dengan tegas hukum masalah

pertama, karena hadits-hadits yang berhubungan dengannya sangat

tegas menyatakan hukum yang dimaksud. Sementara masalah kedua

ia sebutkan dalam bentuk pertanyaan karena adanya kemungkinan

yang diindikasikan oleh dalil-dalil yang berkaitan dengannya. Seakan-

akan ia mengisyaratkan kepada riwayat yang dinukil dari Imam Malik

-yakni hadits di bab ini- disertai tambahan,6j'-*J,rs tdzi)t i 1'1 (Dan

tidak pula di antara Shof, dan Marwah).

Ibnu Abdil Barr mengatakan bahwa riwayat tersebut hanya

dinukil dari Imam Malik oleh Yahya bin Yahya At-Taimi An-
Naisaburi.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa apabila Yahya menghafalnya

dengan baik, maka tidak menunjukkan bahwa wudhu merupakan

syarat sa'i. karena sa'i sangat tergantung dengan adanya thawaf
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sebelumnya. Jika thawaf tidak dapat terlaksana, maka sa'i tidak dapat

dilakukan, karena sebab ini bukan karena adanya persyaratan thaharah
(bersuci).

Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata, -p-it 4
as"lb tfut G.'t c-JlurJry' ft (5 .:)iOi' (Wanita huitt mengeriakan

seluruh munasik kecuali thawaf di Ka'bah serta.ta'i antara Sha/a dan

Marwuh). Riwayat ini dikutip oleh Ibnu Abi Syaibah melalui sanad
yang shahll2. Kemudian dia berkata, "Telah menceritakan kepada

kami Ibnu Fudhail dari Ashim, 'Aku berkata kepada Abu Al Aliyah;
apakah wanita haid boleh membaca Al Qur'an?' Dia menjawab,
'Tidak, dan tidak boleh pula thawaf di Ka'bah serta sa'i di antara

Shafa dan Marwah'."

Ibnu Mundzir tidak menyebutkan dari seorang pun di kalangan

ulama salaf yang mensyaratkan wudhu dalam pelaksanaan sa'i kecuali
dari Al Hasan Al Bashri. Sementara telah diriwayatkan oleh Al Majd
bin Taimiyah dari para ulama madzhab Hanbali satu riwayat dalam
madzhab mereka yang sama seperti pendapat Al Hasan Al Bashri.

Adapun yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Umar

dengan sanad vang shahih adalah, 6t G €Ubi ,F".*e p Ui6 
'i1'{^lS il14r1 (Apabila seorong wanitct

sebelum melakukan sa'i di antara

telnh thawaf kemudian haid

Shofo dan Marwah. maka

hendaklah ia mengerjakan sa'i).

Diriwayatkan pula dari Abdul A'la. dari Hisyam, dari Al Hasan

dengan riwayat yang sama seperti itu. Nukilan ini memiliki sanad
yang shahih hingga Al Hasan, maka ada kemungkinan ia
membedakan antara hukum wanita haid dengan orang yang berhadats,

seperti yang akan dijelaskan.

Ibnu Baththal berkata, "Seakan-akan Imam Bukhari memahami
bahwa sabda beliau SAW kepada Aisyah 'Lakuksnlah apa yang biasa
dilakukan oleh orang yang mengerjakan haji selain thawof di
Ka'bah', adalah bahwa dia boleh melakukan sa'i. Oleh sebab itu,
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Imam Bukhari berkata, 'Dan apabila sa'i tanpa wudhu'' Ini

merupakan penjelasan yang baik dan tidak bertentangan dengarl

penjelasan yang telah kami kenrukakan. yang.iuga menjadi pendapat

jumhur ulama. Sementara Ibnu Mundzir telah meriwayatkan dari

Atha' dua pendapat sehubungan dengan orang yang memulai sa'i

sebelum thawaf di Ka'bah. Pendapat yang membolehkan

dikemukakan oleh sebagian ahli hadits berdasarkan hadits Usamah bin

syarik. W,,Sti,J*; oi'Sl'*; ilui *j!o h' C. ;,t'l1r-y'e.-to1

e-f l': (Bahu'asanyo seorong toki-luki berlanya kepada Nabi SAW

seraya berkctta, "Aku melokukan su'i sebelum thou'a.f." Beliau

bersabda, "Thau,aflah dan tidak mengapa."). Namun jumhur ulama

tidak membolehkannya. lalu mereka menakwilkan hadits Usamah

khusus bagi yang sa'i setelah thawaf qudum sebelum thawaf ifadhah.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits. Pertama,

hadits Aisyah. U# ,? 4u, e'F 1 ti 't Ltj' ;,q ti ,lr'
(Lakukanlah ctpa yang dilakukan oleh or(tng yong mengerjakan haji

selain janganlah engkau thawaf di Ka'bah hingga engkau suci).

Lafazh U;# @ngkau snci) berasal dari kata qlk yang berarti

engkau bersuci. Penafsiran ini diperkuat oleh sabda beliau dalam

riwayat Imam Muslim, ,# p 1Hfugga engkau mandi).

Hadits ini sangat jelas melarang wanita haid melakukan thawaf

hingga darahnya berhenti, lalu ia mandi untuk bersuci. Karena

larangan dalam ibadah berkonsekuensi rusaknya ibadah tersebut.

Maka, larangan thawaf berkonsekuensi batalnya thawaf apabila tetap

dilakukan. Termasuk dalam hukum orang yang haid adalah orang

yang junub dan berhadats, menurut pendapat jumhur ulama. Akan

tetapi sejumlah ulama Kufah mengatakan bahwa hal itu bukan syarat.

Ibnu Abi Syaibah berkata, "Ghundar telah menceritakan kepada kami,

Syu'bah telah menceritakan kepada kami, 'Aku bertanya kepada Al

Hakam, Hammad. Manshur dan Sulaiman tentang seseorang yang

thawaf di Ka'bah dalam keadaan tidak suci? Maka, mereka

berpendapat bahwa hal itu tidak mengapa' ."
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Diriwayatkan dari Atha', "Apabila seorang wanita thawaf tiga

kali putaran atau lebih kemudian ia mengalami haid, maka thawafhya

telah mencukupi baginya (sah)."

Riwayat dari Atha' ini merupakan bantahan terhadap Imam An-
Nawawi yang mengatakan dalam kitab Syarh Al Muhatlzub bahwa

Abu Hanifah telah menyendiri dalam mengatakan bahwa thaharah
(bersuci) bukan syarat thawaf. Lalu para ulama madzhabnya berbeda

pendapat dalam hal kewajiban thawaf serta keharusan untuk

menutupinya dengan membayar dam jika seseorang thawaf tanpa

bersuci. Padahal. mereka tidak sendiri dalam pendapat tersebut.

Barangkali yang dimaksud oleh An-Nawawi adalah keberadaan

mereka yang menyendiri di antara tiga imam lainnya. Akan tetapi

dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan riwayat yang mengatakan

bahwa thaharah (bersuci) bagi orang thawaf adalah wajib. tapi dapat

ditutupi dengan membayar dam. Begitu pula dalam madzhab Maliki,
terdapat pendapat yang serupa dengannya.

Hadits kedua adalah hadits Jabir berkenaan dengan ihram untuk
haji, yang mana di dalamnya terdapat kisah kedatangan Ali yang

membawa hewan kurban. Demikian juga dengan kisah Aisyah. ",.*6')

1u, ua'd qi 'p,t*r g6it ?34),i..l i,, ,gt ,[u.o (Aisyah RA

mengalami haid dan melakukan seluruh manasik kecuali bahv,a dia
tidak thawaf di Ka'bah).

Hadits ini akan dijelaskan pada bab "Umrah Tan'im" di bagian
pembahasan tentang umrah. Adapun yang dibutuhkan di sini adalah

lafazh, #u, * t qi 'S 
@etain bahwasanya ia ticlak rhav,af cli

Ka'bah).

Hadits ketiga adalah hadits Hafshah, ,',;'-il- t:1 Uat,ir'{X tg

.ilt e p i;" af;r *si (kami biasa melarang para gadis kami

maka datanglah

Lalu pada hadits

untuk keluar,

bani Khalafl.
seorqng wanita dan tinggal di istana

.i

ini disebutkan. ,ri2lJr ;aaJt Jfr's @an

mushalla). Hadits yang sama telahwanita-wanita haid menjauhi
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disebutkan pada pembahasan tentang haid dan lduin (dua hari raya),

dan di.lelaskan pada pcmbahasan tentang haid. Adapun yang

dibutuhkan adalah perkataannya di bagian akhir, i#') t{f W;-li
tg ';e':i's *3 flukonkah iu turut hutlit' di Ara/tth dan hatlir putla

[kesempatunJ ini dan ilu'/). Hal ini sesuai dengan perkataan Jabir,

,>Ju., e&: d qi '-b ,t$S 
"!q.i, 

'cJ.,i Qlia melakukan seluruh

mana:;ik kecuali dia tidak melakukan thawctf di Ka'bah). Demlkian
.t

pula kalimat. 
"t:"lt ;afir Jf-'t (Dan wanita haicl menjauhi

mushalla).sesuai dengan lafazhriwayat Jabir, 4iurU'b 'l ;1i' L1

(Sesungguhnya v,anita haid tidqk thav'cl'di Ka'bah). Karena apabila

ia diperintah untuk menjauhi mushalla. maka lebih ditekankan lagi

untuk menjauhi masjid khususnya Masjidil Haram dan Ka'bah.

82. Ihram dari Bathha' dan Selainnya bagi Penduduk Makkah
serta Bagi Orang yang Mengerjakan Haji Apabila Keluar Menuju

Mina

. o, o.l .

I .rt> .-p *, .Jl
J' l) J"J,.

,t6"i, 'tlfi; ir
. c7, lo, 3, , 

"ai, c Jl a., ;- cil-JJ \ J' I-.:,

ti /o.
.CL-l;, 4{ \-j
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Atha' ditanya tentang orang yang tinggal di Makkah dan

melaksanakan ihrarn untuk haji. Dia berkata. "Biasanva lbnu Umar

RA ihram pada hari Tarwiyah setelah shalat Zhuhur dan telah siap

berada di atas kendaraannya." Abdul Malik meriwayatkan dari Atha',
dari Jabir RA. "Kami datang bersama Nabi SAW dan kami tuhallul
(keluar dari ihram) hingga hari Tarwiyah dan kami jadikan Makkah di

belakang, maka kami pun mengucapkan talbiyah untuk haji." Abu Az-
Zubair berkata dari Jabir. "Kami ihram dari Bathha'." Ubaid bin Juraij

berkata kepada Ibnu Umar RA, "Aku melihatmu ketika di Makkah.

dimana manusia ihram apabila melihat hilal. sementara engkau tidak
ihram hingga hari Tarwiyah." Dia berkata. "Aku tidak pernah melihat

Rasulullah SAW ihram hingga hewan tunggangannya telah berdiri
membawanva."

Keteransan Hadits:

Demikian judul bab yang terdapat dalam mayoritas ri'*,ayat.

Sementara dalam naskah yang menjadi pegangan, diriu'ayatkan
melalui jalur Abu Al Waqt dengan lafazh "ke Mina". Demikian pula
yang disebutkan oleh Ibnu Baththal dalam syarah-nya dan Al Ismaili
dalam kitabnya Al Mustqkhraj. Adapun menurut versi pertama (yakni

lafazh "dari Mina") ada kemungkinan Imam Bukhari mengisyaratkan
perbedaan tentang miqat bagi penduduk Makkah.

Imam An-Nawawi berkata, "Miqat orang yang ada di Makkah,
baik penduduk asli maupun pendatang, adalah Makkah itu sendiri
menurut pendapat yang benar. Ada juga yang berpendapat Makkah
dan seluruh wilayah Haram."

Pendapat yang kedua adalah madzhab Abu Hanifah. Kemudian
terjadi perbedaan pendapat dalam menentukan mana yang lebih
utama, tetapi kedua madzhab tersebut sepakat bahwa yang lebih utama

adalah dari pintu rumah orang yang bersangkutan. Sedangkan dalam

pendapat Imam Syaf i, bahwa yang lebih utama adalah dari Masjidil
Haram. Dalil pendapat yang shahih adalah riwayat yang telah

FATHUL BAARI - 2I7



disebutkan pada awal pcmbahasan tentang haii dari hadits lbnu Abbas,

,4" u'k k |Pi uV ttinxsu pcndtuluk Makkah ihram tlurinya

lMakkuhl). lmam Malik, Ahmad dan lshak berkata, "Hendaknya

ihram dari dalanr Makkah. dan tidak keluar dari tanah Haram kecuali

dalam keadaan ihram."

Kemudian terjadi perbedaan pendapat mengenai waktu ihram

bagi orang-orang yang berada di Makkah. .lumhur ulama berpendapat

bahwa yang paling utama adalah pada hari Tarwiyah (tanggal 8

Dzulhijjah). Namun diriwayatkan dari Imam Malik dan selainnya

dengan .sanad yang munqathi' (lerputus). serta Ibnu Mundzir dengan

sanud yang muttusftil (bersambung) dari Umar bahwasanya ia berkata

kepacla penduduk Makkah. #'o'|,lX e?: iijr|kle ;At i:;u;-'€ 6

C\ f1t"ii iy<r' ,r.-i; ,iy ,jil (Mengapa orang-orang berdatangan

kepada kalian dengan rambut kusut sententara kalian masih memakai

wangi-u,ongian. Apabila kalian telah melihat hilal, maka ihramlah

untuk haji). lni adalah pendapat lbnu Az-Zubair serta mereka yang

disitir oleh Ubaid bin Juraij dalam perkataannya kepada Ibnu Umar,

"Manusia telah ihram apabila telah melihat hilal." Dikatakan pula

bahwa ihram apabila melihat hilal hukumnya mustahab, dan ini adalah

pendapat Imam Malik dan Abu Tsaur.

Ibnu Mundzir berkata, "Yang lebih utama adalah ihram pada

hari Tarwiyah, kecuali bagi yang melaksanakan haji Tamattu' dan

tidak mendapatkan hewan kurban lalu ingin melakukan puasa, maka ia

menjadikan masa ihram untuk berpuasa selama tiga hari setelah

berihram." Sementara mayoritas ulama berhujjah dengan hadits Abu

Zubaft dari Jabir. 1'akni riwayat yang disebutkan dengan jalur

mu'allaq oleh Imam Bukhari di bab ini. Adapun kalimat pada judul

bab "Bagi Penduduk Makkah", yakni apabila ia bermaksud

melaksanakan haji. Sedangkan kalimat "Orang yang mengerjakan

haji", yakni mereka yang datang dari berbagai belahan bumi apabila

telah masuk Makkah dan melaksanakan haj Tamattu'.



Ll..."r& 
-SLj 

1,Unu' tlitanyu... dan seterusnya). Riwayat ini

disebutkan dengan sunud yang lengkap oleh Sa'id bin Manshur

dengan lafazh. 'o-i f -v- Ury'i; n ,'u|F! r,.;;'ir e te i' .jit
e'?i'*r, l:o'yt.6[i ,,t;i.ir ;a e;"j]r i'y" os &lub -44 @ku

melihut lbnu Umur di dalam musiid, maka dikulctkun kcputlunva.
" Hilal telqh lerlihctt -lalu disebutkan kisah yang ada di clulumnya- iu

tidak melokukan ihram hingga pada hari Tarwiyah, ict ntendatungi

Bathha'; clan ketika hewan tunggongunnyu telah berdiri leguk

membawanya, iu 1nm ihram.").

Imam Malik meriwayatkan dalam kitab Al Muu'uththu' bahwa

Ibnu Umar melakukan ihram setelah terlihat hilal bulan Dzulhijjah.

t!...9f' 't? 'Jttj 
(Abdul Matik berkata... dan seterusnya).

Secara zhahir Abdul Malik yang dimaksud adalah Ibnu Abi Sulaiman.

Imam Muslim meriwayatkan dengan sanad yang lengkap dari Atha',

dari Jabir. dia berkata. $i Ai ,4\.*) 4, io, .,I; yt {njg diii
W $.5 '"Si i;P t4;U3 V of $';1 k (Kami ihrant berscrma

Rasulullah SAll untuk haji. Ketika ktmi mendatangi Mokkcth. beliau

memerintahkan kepada kami untuk tahallul dan menjadikunnya

sebagai umrah. Maka, hal itu terasa berat bagi kami).

Di dalamnya disebutkan pula, it, oS ,-? ,tLlir,'t'-i ;L' r;f
n+t frf A\ k gq 4;]r (Wahai sekaliqn manusia, tahalullah!

Maka kami pun tahallul (keluar dari ihram) hingga sampai pada hari
Tarwiyah dan kami menjadikan Makkah di belakang kumi, kami pun

ihram untuk haji). Abdul Malik bin Juraij juga meriwayatkan seperti

kisah ini.

g6,Je.Jt U ulJii : iV ,f i.'Jt ii JtrJ (,4bu Az-Zubair

meriwayatkan dari Jabir,"'lKo*f *utokukon ihram dari Barhha'. ").

Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkannya dengan sanad yang

maushul melalui jalur Ibnu Juraij dari Abu Az-Zubair, dari Jabir. dia
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berkata. ,'Jv C Jt #; rst if ii (ij}i 6t'"l.,,t * ht ;t 'o3r u';i

*.ti i r.iii6 1l"f i SAW mentcrintultkun kami ke tiku kami sclasai

tahallul unluk ihrum upubilu manu.iu kc ^Vina. lJe liuu berkutu. " Muku

kumi mului ihrum duri Ahthuft."). Begitu iuga tentang kisah Aisyah

ketika mengalanri haid. oa."}r i; r:ilii ; lKemuaiun kumi ihrum pudct

huri T'uru,iyai). t-alu ditambahkan melaluijalur Zuhair dari Abu Az-

Zubair. ill ei (Kumi ihrctm tmruk htfii).

t!...t;.ii; ^t so) * fi {-'; U'ti Jtti (tbuitt bin .hruii

berkatu kepudu lbnu Untur... dan setenrsnya). Riwayat ini disebutkan

dengan sanad yang mau.thul oleh Imam Bukhari di bagian awal

pembahasan tentang thuhuruh (bersuci). dan akan disebutkan pula

pada pembahasan tentang libas (pakaian) dengan lafazh yang lebih

lengkap.

Ibnu Bahthal dan selainnya berkata, "Dalil Ibnu umar dalam

pendapatnya adalah, dia melakukan ihram pada hari Tarwiyah apabila

berada di Makkah seperti yang dilakukan Nabi SAW, padahal beliau

melakukan ihram di Dzul Hulaifah ketika hewan tunggangannya telah

berdiri tegak. Beliau tidak ihram di Makkah dan tidak pula pada hari

Tarwiyah, karena beliau ihram dari miqat ketika memulai manasik

haji, lalu tetap berada dalam keadaan ihram. Maka, demikian pula

penduduk Makkah apabila telah ihram pada hari Tarwiyah. hendaknya

melakukan amalan hajinya secara berkesinambungan. Berbeda apabila

ia melakukan ihram dari awal bulan. Sementara Ibnu Abbas telah

berkata. "Tidaklah seseorang melakukan ihram untuk haji dari

Makkah hingga ia hendak keluar menuju Mina."
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83. Di Mana Shalat Zhuhur pada Hari Tarwiyah?

o, \ , o,:';; ,b \t'n, ),c;;i ';L ,'Ju .,-,', i i/t r.& ;
-,*tt J, ,ri ,&', qf hr J2 "';t * '^i:e ;e €";i
,gu t;tr ti-r*t, ,c;s,LJj . e^; ,is \L-;1; #}at,

. :)'j1l t; k';iu',iG "i y\\.
1653. Dari Abdul Aziz bin Rufai'. dia berkata. "Aku bertanya

kepada Anas RA. Aku berkata, 'Beritahukan kepadaku sesuatu yang

engkau ketahui dari Nabi SAW, dimana beliau shalat Zhuhur dan

Ashar pada hari Tarwiyah?' Dia berkata, 'Di Mina'. Aku berkata, 'Di
manakah beliau shalat Ashar pada hari Nafar?' Dia berkata. 'Di
Abthah'. Kemudian dia berkata, 'Lakukan seperti apa yang dilakukan

oleh para pemimpinmu'."

ui'+ 
:" i)' u_ e Jt,';'; its

', ^)L\'&Uttr;i,&:t
."|ei !'3t'yl k" L'Tt ij

/-l'y .f
1. .r .1 tcz

-.i-c L^,ll> a:.c

!c
l;s l'r4}i] i'lt

&t o*,
zal* d-,

1654. Dari Abdul Aziz. dia berkata, "Aku keluar menuju Mina
para hari Tarwiyah dan aku bertemu Anas RA sedang pergi (ke Mina)

-dengan menunggang- di atas keledai. Aku berkata, 'Di mana Nabi

SAW shalat Zhuhur pada hari ini?' Dia berkata, 'Perhatikan di rnana

para pemimpinmu shalat, maka shalatlah'."

Keterangan Hadits:

(Bab di mana shalat Zhuhur pada hari Tarwiyah). Yakni. pada

hari kedelapan bulan Zhulhijjah (8 Dzulhijjah). Dinamakan hari
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'l-arwiyah (menttreri minum). karena pada hari itu mereka menrberi

minunr unta dan mengambil perbekalan air. sebab di tempat-tempat

pelaksanaan manasik haji pada ntasa itrt belum ada sumber-sumber

airnya. Adapun saat ini telah ditemukan sumber air yang sangat

banyak sehingga seseorang tidak perlu membawa perbekalan air. Al

Fakihi meriwayatkan dalam pembahasan tentang Makkah melalui

jalur Mujahid. dia berkata, "Abdullah bin Umar berkata, ri1 ..116 [
lj'Jt'i;*s l!;t*i rrl "9' 

',>,;ft, ,k ,i-h "Al'u-1, lwahui Muiahid,

upubilu engkuu ntalihut oir di .iulun ,llukkuh, dan engkau melihat

bangunannya melcbihi tinggi pepohonannya, mak1l 
- 

tingkatkanlah

keu,a.spcttlaanntti)' Dalam rirua.v-at lain disebutkan. e-tiliii ;lr 0idi,6

(Ke t u h u i I a h, se s u n g,guhnyo pe rsoul an t e I ah me n au ngi mu).

Mengenai sebab penamaan Taruiyah. ada sejumlah pendapat

yang dianggap ganjil. di antaranya;

1. Pada hari itu Adam melihat Harva' dan keduanya kembali

berkumpul.

2. Pada malam hari itu, Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya

sehingga pagi harinya ia berpikir dengan seksama.

3. Pada hari itu Jibril AS memperlihatkan manasik haji kepada

Ibrahim.

4. Pada hari itu sang imam (pemimpin) mengajarkan kepada

manusia tentang manasik (tata cara) haji.

Keganjilan pendapat-pendapat ini adalah; apabila yang

dimaksud adalah makna pertama. maka akan dinamakan hari Ru'yah.

Jika makna kedua- maka dinamakan hari Tarawwi. Sedangkan makna

ketiga. maka dinamakan hari Rlr'yaa- dan makna keempat akan

dinamakan hari Ar-Rir+' aayah.

Si A3r;i }4*',i! 7erhcttikcrn cli mona para pemimpinmu

sholat, maka shalatlah). Kalimat ini telah diringkas seperti dijelaskan
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oleh riwayat Sufyan. karena pada riwayat Sulyan dilelaskan tcrnpat di

mana Nabi SAW shalat Zhuhur pada hari 'l-arwiyah -yakni di Mina-
sebagaimana yang telah dijelaskan. Kemudian Anas merasa khawatir

apabila Abdul Aziz bertekad untuk shalat di tempat itu seliingga

dikatakan menyelisihi (keadaan yang umum) atau dia tidak shalat

berjamaah, maka dia berkata kepadanya, "Shalatlah bersama para

pemimpin di mana mereka shalat". Pernyataan Anas membr'ri asumsi

bahwa para pemimpin saat itu tidak terus-menerus melakukan shalat

Zhuhur di hari itu pada satu tempat tertentu, maka Anas

mengisyaratkan bahwa apa yang mereka lakukan tidak dilarang

meskipun mengikuti apa yang dilakukan Nabi SAW adalah lebih

utama.

Oleh karena riu,ayat Abu Bakar bin Ayyasy (hadits kedua di bab

ini) tidak mencantumkan seluruh lafazh yang marfu', maka terjadi

kekeliruan pada sebagian jalur periwayatan darinya. Al Isrnaili

meriwayatkan dari Abdul Hamid bin Bayan, dari Abu Bakar bin

Ay,vasy dengan lafazh. 'Jti 
tpljr r.r.6 riialr J] * i,, .,J, C' * i"i

'!'jt';i P * & @i mona Nabi SAW shalat Zhuhur pctcla hctri ini?

Dia menjawqb, " Beliau shalat di mana para pemimpinmu .shulut.").

Al Ismaili berkata. "Lafazh 'shallaa' (beliau shalat) nterupakan

kekeliruan."

Saya (lbnu Hajar) katakan, bahwa ada kemungkinan tadinya

menggunakan lafazh "sholli" (shalatlah), yakni dalam bentuk perintah

sama seperti riwayat-riwayat lainnya. Kemudian pen1,'alin naskah

menambahkan hurufya pada huruf lam dengan maksud memperindah

penulisan. Lalu perawi hadits membacanya dengan memberi baris

fathah pada huruf lamkata"shalla" (beliau shalat).

Kemudian Al Humaidi melakukan kejanggalan dengan

menghapus lafazh ".fashalli" (shalatlah) di bagian akhir ri'*'a.'--at Abu
Bakar bin Ayyasy, sehingga secara lahirnya riwayat tersebut berbunyi.

,f;\ ;i-"* * iii $eliau SAW shalor tli manu para pentintpin

shalut\. Padahal sebenarnya tidak demikian, bahkan hal ini sendiri
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yang dinyatakan oleh Al Isnraili sebagai kekeliruap. Abu Mas'ud

bcrkata {alam kitab r1l Athrud, "lshaq telah meriwayatkan hadits ini

dengan baik dari Sufyan, namun tidak demikian halnya dengan Abu

Bakar bin Ayyasy."

Saya (lbnu Haiar) katakan bahwa apa yang dikatakannya adalah

benar, dan saya telah menyebutkan alasan Imanr Bukhari mengutip

riwayat Abu Bakar bin Ayyasy dalam kitabnya' yaitu hendak

membantah mereka yang tidak menentukan pendapat tentang

keabsahan hadits ini hanya karena dugaan bahwa Ishaq telah

menyendiri dalanr meriwayatkannya dari Sufyan.

Lalu dalam riw'a1'at Abdullah bin Muhammad 
-dalam 

niasalah

ini- terdapat tambahan lafazh y'ang tidak dinukil oleh perawi-perawi

lain dari Ishaq. 1'akni kalimat. 'i$ilt '&: & ir' e '4t * 'i"i

{t'ilt (Di muno beliau SAW shctlat Zhuhur dan Ashar?).

Sesungguhnya lafazh "ashar" tidak disebutkan oleh para perawi

selainnya. Namun, hal itu disebutkan pada bagian akhir sifat haji dari

Abu Musa Muhammad bin Al Mutsanna yang diriwayatkan oleh

Imam Bukhari. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Ibnu

Khuzaimah dari Abu Musa. Imam Ahmad meriwayatkan dalam

Musnad-nya dari Ishaq dengan riwayat seperti itu. Imam Muslim

meriwayatkan dari Zuhair bin Harb, Abu Daud dari Ahmad bin

Ibrahim, At-Tirmidzi dari Ahmad bin Al Mani' dan Muhammad bin

Al Wazir, An-Nasa'i dari Muhammad bin Ismail bin Aliyah dan

Abdurrahman bin Muhammad bin Salaam. Ad-Darimi dari Ahmad bin

Hanbal dan Muhammad bin Ahmad. Abu Awanah dalam kitab

Shahih-nya dari Sa'dan bin Yazid. Ibnu Al Jarud dalam kitab l/
Muntaqa dari Muhammad bin Wazir, Samuwaih dalam kitabnya Al
Fawa'id dari Muhammad bin Basysyar Bundar. Kemudian Ibnu Al
Mundzir serta Al Ismaili meriwayatkan melalui jalur Bundar, dan Al

Ismaili menambahkan, "Zuhair bin Harb, Abdul Humaid bin Bayan

dan Ahmad bin Mani', semuanya --dengan jumlah sebelas orang-
meriwayatkan dari Ishaq bin Al Azruq. Namun, tidak seorang pun di
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antara n'rereka yang menyebutkan dalam riwayatnya dengan lalhzh
'dan shctlerl Ashur'."

Ad-Dawudi mengklaim bahwa penyebutan ,.shalat Ashar'. di
tempat ini rnempakan kesalahan, bahkan penyebutan "shalat Ashar,,
hanya terdapat pada hadits yang berkaitan dengan "Nafar". pernyataan

ini ditanggapi bahwa "shalat Ashar" pada riwayat ini clisebutkan cli

dua tempat. Adapun pernyataan tegas mengenai rrar itr.r telah
disebutkan dalam hadits Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim
bahwa Nabi sAw shalat Zhuhur dan Ashar, serta shalat-shalat
sesudah itu hingga shalat Subuh di hari Arafah sedang beliau berada
di Mina. Keterangan tambahan ini pada dasarnya adalah shahih, hanya
saja Abdullah bin Muhammad menyendiri dalam menyebutkannya
dari Ishaq tanpa dinukil oleh murid-murid Ishaq vang lain.

Catatan

Riwayat Abdul Aziz bin Rafi' dari Anas tidak terdapat dalam
kitab shahih Bukhari dan shahih Muslim kecuali hadits yang saru ini.
Adapun riwayatnya dari selain Anas telah disebutkan sebagian dalam
bab "orang yang Thawaf Setelah Subuh". Sedangkan yang dimaksud
dengan "Nafar" adalah kembali dari Mina setelah selesai melakukan
seluruh rangkaian ibadah haji. Lalu yang dimaksud dengan Abthah
adalah Al Muhashshab, seperti yang akan dijelaskan.

Pada hadits ini diterangkan bahwa termasuk hal yang menjadi
sunnah Nabi adalah hendaknya orang yang menunaikan haji
melakukan shalat Zhuhur pada hari rarwiyah di Mina. Ini merupakan
pendapat jumhur ulama. Sementara Ats-Tsauri meriwayatkan dalam
kitabnya Al Jan,, 'dari Amr bin Dinar, dia berkata, "Aku melihat Ibnu
Az-Zubair shalat Zhuhur di Makkah pada hari Tarwiyah.',

Telah disebutkan riwayat Al easim dari Ibnu Az-zubair bahwa
termasuk sunnah adalah melakukan shalat Zhuhur pada hari itu di
Mina. Maka, ada kemungkinan perbuatannya yang dinukil oleh Amr
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dilakukan karcna kondisi yang mengharuskan atau untuk menielaskan

bolchnya hal itu.

Ibnu Mundzir meriwayatkan melalui jalur AI Abbas. dia

berkata. e Jl L'J3 .riiJ' -t) 'rl (Apuhilu mutahctri tclah

lergelinc'ir ntuku berungkulluh mcnuiu .\,linu). Ibnu Mundzir berkata,

"Dalam hadits lbnu Az-Zubair dikatakan bahwa termasuk sunnah

adalah hendaknya imarn (pemimpin) melakukan shalat Zhuhur, Ashar.

Maghrib, Isya' dan Subuh di Mina. Ris'ayat ini dijadikan dalil oleh

para ulama di berbagai pelosok negeri." Dia berkata pula, "Aku tidak

mengetahui dari seorang pun di antara ulama yang mewajibkan sanksi

tertentu bagi orang yang tidak berada di Mina pada malam kesembilan

bulan Dzulhijjah." Kemudian Ibnu Mundzir menyebutkan riwayat dari

Aisyah bahwa ia tidak keluar dari Makkah pada hari Tarwiyah hingga

berlalu sepertiga malam. Dia melanjutkan, "Keluar ke Mina pada

setiap waktu hukumnya mubah, han1.'a saja Al Hasan dan Atha'

mengatakan bahwa seseorang boleh datang ke Mina satu atau dua hari

sebelum hari Tarwiyah. Namun Imam Malik tidak menyukai hal ini, ia
begitu pula tinggal di Makkah pada hari Tarwiyah kecuali datang pada

hari Jum'at, maka ia harus mengerjakan shalat Jum'at terlebih dahulu

kemudian keluar menuju Mina,"

Dalam hadits ini terdapat petunjuk untuk mengikuti pemimpin

serta menjaga agar tidak melakukan perbuatan yang menyalahi
jamaah.

84. Shalat di Mina

I tc,l ,,o | 'r'nl r:., ;r;t :JU
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1655. Dari lbnu Syihab, dia berkata. "Ubaidillah bin Abdillah
bin Umar telah mengabarkan kepadaku dari bapaknya, dia bcrkata.
'Rasulullah SAW shalat di Mina dua rakaat; (begitu.iuga) Abu Bakar.
Umar. serta Utsman pada masa awal pemerintahannya'."

^rt-

^t,* 4''

1656.

SAW shalal

yang belum

rakaat."

Dari Haritsah bin
mengimami kami
pernah seban,vak

Al Khuza'i RA, dia berkata. "Nabi

-sedang kami saat itu dalam jumlah

itu serta lebih aman- di N1ina dua

a, a ?

a.,. a.,( '-rJ r

'o
4.. /,( '-.ir) 

'

.(

4Il
ct'

4)-9

t'-
*',
lcz 1{t a}J

tc.
4;g

1657. Dari Abdullah
bersama Nabi SAW, dua

bersama Umar. Kemudian
semoga aku mendapatkan

diterima."

RA, dia berkata, "Aku shalat dua rakaat
rakaat bersama Umar. dan dua rakaat
jalan pun memisahkan kalian. Wahai,

dari empat rakaat dua rakaat yang

Keterangan Hadits:

(Bab shalat di Mina). Yakni, apakah shalat yang empat rakaat
diringkas menjadi dua rakaat atau tetap dikerjakan empat rakaat? Hal
ini telah dijelaskan pada bagian shalat eashar dalam bab yang serupa
dengan judul bab ini. Di sana Imam Bukhari menyebutkan ketiga
hadits yang tercantum di atas, hanya saja ada perubahan pada sebagian
sanad-nya. Pada bagian shalat Qashar, ia menukil hadits Ibnu Umar
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melalui .ialur Nafi', sedangkan pada bab ini nrelalui .ialur Ubaidillah

(anaknya).

yY 7 \b u*'t '*': (clun (Jtsman pcttla mtrsa ttwal

pemerintuhunnyu\. Pada riwayat yang dinukil melalui .ialur Nafi'

ditambahkan. ti#i p &cmuAian dier ntelukukan tlcngcrn sempurna

femput rukual]). I-alu pada pembahasan tentang shalat Qashar Iman"t

Bukhari menyebutkan hadits Haritsah bin Wahab Al Khuza'i melalui

jalur Abu Al Walid. Sedangkan di ternpat ini melalui jalur Adam.

keduanya menukil dari Syu'bah. Sementara hadits Ibnu Mas'ud di

tempat itu dinukil melalui jalur Abdul Wahid. dan di tempat ini
melalui Sufuan. keduanya meriwayatkan dari Al A'masy.

J\;;r') i,ii f tt c.J \i (Wahai, seanduinyu aku mendapatkan

dua rakaal rtari emput rakaal ila). Ad-Dawudi berkata. "lbnu Mas'ud

merasa khawatir bila shalat yang empat rakaat itu tidak dapat

menggugurkan kewajiban. Namun dia tetap mengikuti Utsman karena

tidak ingin menyelisihinya. Dia mengabarkan apa yang menjadi

keyakinannya." Ulama yang lainnya berkata, "Maksudnya, apabila dia

shalat empat rakaat dengan memaksakan diri, maka semoga akan

diterima darinya sebagaimana diterimanya shalat dua rakaat."

Nampaknya dia mengatakan hal itu untuk menyerahkan urusan kepada

Allah SWT. karena dia tidak mengetahui (perkara yang gaib) apakah

shalatnya diterima atau tidak? Maka, dia berharap semoga Allah
menerima dua rakaat dari empat rakaat yang dikerjakannya. meski Dia

tidak menerima dua rakaat yang lain. Hal ini memberi asumsi bahwa

menurutnya seorang musafir boleh memilih antara mengerjakan shalat

dengan sempurna (tanpa meringkas) atau meringkasnya, karena shalat

dua rakaat pasti terdapat pada kedua praktik ini. Meski demikian. dia

tetap khawatir apabila shalatnya tidak diterima.

Kesimpulannya, Ibnu Mas'ud tidak meringkas shalat demi

mengikuti apa yang dilakukan Utsman, dan semoga Allah menerima

dua rakaat dari empat rakaat yang dia kerjakan.
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Adapun tentang faidah hadits ini telah diterangkan pada bab-bab

tentang Qashar (meringkas shalat) serta sebab mengapa Utsntan tidak

meringkas shalat di Mina.

85. Puasa pada Hari Arafah

l! o. .o 'o, ll 1o. ,o,t t c L o,.- ..i1. t o!, .
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*\t ru'4t i\
1658. Dari Az-Zuhri, Salim telah menceritakan kepada kami, dia

berkata. "Aku mendengar Umair (mantan budak Ummu Fadhl)

meriwayatkan dari Ummu Fadhl, 'Manusia merasa ragu pada hari

Arafah mengenai puasa Nabi SAW. Maka, aku mengirim kepada Nabi

SAW minuman dan beliau meminumnya'."

Keterangan:

(Bab puasa pada hari Arofoft). Yakni, saat di Arafah. Imam

Bukhari menyebutkan hadits Ummu Fadhl yang akan dijelaskan

secara mendetail pada pembahasan tentang puasa. Di tempat itu Imam

Bukhari juga menyebutkan judul yang sama.

E6. Talbiyah dan Takbir Apabila Berangkat dari Mina Menuju
Arafah

JWf
do )9
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1659. Dari Muhammad bin Abu Bakar Ats-Tsaqafi. bahwa dia

bertanya kepada Anas bin Malik 
-saat 

keduanya berangkat dari Mina

menuju Arafah-, "Bagaimana yang biasa kalian lakukan pada hari ini

bersama Rasulullah SAW?" Dia berkata, "Di antara karni ada yang

mengucapkan talbiyah dan beliau tidak mengingkari (melarang)nya.

dan di antara kami ada pula yang bertakbir dan beliau juga tidak

mengingkarinya."

Keterangan Hadits:

(Bob talbiyah dan takbir apabila berangkat dari Mina menuju

Arafah), yakni tentang pensyariatan keduanya. Judul bab ini
dimaksudkan sebagai bantahan bagi mereka yang berpendapat bahwa

orang yang ihram mulai menghentikan talbiyahnya ketika berangkat

menuju Arafah. Pembahasan ini akan dijelaskan setelah empat belas

bab.

totibs'& '-S (bagaimana yang biasa kalian lakukan), yakni

berupa dzikir. Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Musa bin

Uqbah dari Muhammad bin Abu Bakar disebutkan , 7'3; 
irt;,il Lj

tpijr rU C i3' e J'F u :i'y (aku berkata kepada Anas, "Apa

yang kamu kotqkan [pendapatmuJ tentang mengucapkan talbiyah
padu huri ini?).

* f3" ),s lmaka beliau ridak mengingkarinya). Dalam riwayat

Musa bin Uqbah disebutkan , yA db \i:rti il.i 1 (Salah seorang di

antara kami tidak mencela temannya). Dalam hadits Ibnu Umar yang

disebutkan sebelumnya melalui jalur Abdullah bin Abu Salamah dari

Ubaidillah bin Abdullah bin Umar, dari bapaknya disebutk m, ! ri\.ti
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';3:i'9't #.i' I ,:6|* diq q *j:o iu' & l, J'*t (Kunti

hcrungkut bcrsuntu Rasululluh SAI( dari Minu mcnuiu Arufhh, tli
unlaru kumi udu yung mengucupkan talhiyuh dun di unrura kumi utlu
yang mengucupkan lakbir).

Dalam riwayat lain disebutkan. "Dia (yakni Abdullah bin Abu
Salamah) berkata. kepadanya (yakni Ubaidillah), 'sangat

mengherankan, mengapa kalian tidak menanyakan bagaimana engkau
melihat Rasulullah SAW melakukannya'." Maksud Abdullah bin Abu
Salamah adalah memastikan mana yang lebih utama. karena hadits
yang ada mengindikasikan bolehnya memilih antara mengucapkan
takbir atau talbiyah berdasarkan persetujuan Rasulullah SAw atas hal
itu. Maka. Abdullah bin Abu Salamah bermaksud mengetahui apa
yang dilakukan oleh Nabi SAW agar dapat menentukan mana di
antara kedua perbuatan itu yang lebih utama. Masarah ini akan
dijelaskan pada hadits Ibnu Mas'ud.

87. Menunggu Tengah Hari untuk Berangkat pada Hari Arafah

€; ir *s.a") ti fkit4#tJb',3 i,Su;t-,y
U\ q i; i; ; elr, ^- h,t **, ; ;t ,e; 'dal
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' 

ju a, * U.; si,
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1660. Dari Salinr. dia berkata. "Abdul Malik mengirim surat

kcpada I'la.i.ia.i agar tidak menyclisihi perbuatan Ibnu [Jmar dalarrr

nrasalah ha.ii. Maka. datanglah lbnu Iirnar RA dan aku bersamanya

pada hari Arathh ketika matahari telah tergelincir. Lalu dia berseru di

dekat kemah Al Hajja.i. Maka, Al Ilaj.iat keluar dengan mengenakan

pakaian yang diberi pew'arna ushlilr seraya berkata, 'Ada apa, wahai

Abu Abdurrahman?' Dia berkata. 'Berangkat, jika engkau

menginginkan Sunnah'. Al Ha.i.iaj berkata. 'Pada saat sekarang ini?'
Ibnu lJmar berkata. 'Benar'. Al Hajjai berkata, 'Tungguhlah aku

hingga menyiram air di kepalaku kemudian aku keluar'. Ibnu Umar

menunggu hin-ega Al Hajjaj Keluar. lalu dia berjalan di antara aku

dengan bapakku. Aku berkata. 'Apabila engkau menginginkan

Sunnah. maka persingkat khutbah dan segeralah wukuf. Maka. dia

melihat kepada Abdullah. Ketika Abdullah melihat hal itu, dia
berkata,'la berkata benar'."

Keterangan Hadits:

(Bab menunggu tengah hari unluk berangkat pada hari Arafah).
Yakni berangkat dari Namirah ke Arafah. berdasarkan hadits Ibnu

Umar yang lain. '&t * q C q *j * h,& il' J*i ,i
ttt &fi'o,y.Ji;.elr *y,JFeta*'J'pi? Gi & i7 1t;.*a
P,i1nert';'# |#'{-,3}o i' & I' Jyt1r, /#t 

-:rb'g uu

ei't Ct # ,g' '+, "i (Rasulullah S.4W berangkat setelah shalat

Subuh pada pagi hari Ardah hingga beliau sampai ke Arafah. Beliau
singgah di Namirah -dan ini merupakan tempat persinggahan imant
jika singgah di Arafoh- hingga ketika waktu shalat Zhuhur
Rasulullah SAIV berangkat tengah hari lalu menjamak shalat Zhuhur
dqn Ashar, kemudiun berkhutbah di hadapan manusi(t. Lalu heliau
berangkot dan melakukan u'ukuJ). Riwayat ini dikutip oleh Imam
Ahmad dan Abu Daud.
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Secara zhahir. Rasulullah SAW berangkat dari Mina setelah

shalat Subuh. Akan tetapi dalam hadits Jabir, seperti yang

diriwayatkan Imam Muslim, disebutkan bahwa beliau berangkat dari

Mina setelah matahari terbit, '>it; rs1 ,? W J'F ,ry tit U Upl
4rt'7t 

'F 
GC *j ,s:jiiu, ;1 ;.! (Lalu dibuatkcrn untuknya

kemah di Numirah, lalu beliau singgah di sanq: hinggu ketika

malahari teloh tergelincir, beliau memerintahkan menyiupktn untu Al

Qa,;hwa, lalu beliru mendatangi lubuk lemhah).

Namirah adalah tempat yang dekat dengan Arafah di luar

wilayah Haram. tepatnya di antara wilayah Haram dan Arafah.

dlrJt jl &epoaa Al Haj.iaj), yakni Al Hajjaj bin Yusuf Ats-

Tsaqafi ketika dia diutus oleh Abdul Malik bin Marw'an untuk

memerangi lbnu Az-Zubair, seperti yang akan dijelaskan setelah satu

bab.

[Ejt C. (dalam masalah haji), yakni mengenai hukum-hukum

haji. Dalam riwayat An-Nasa'i melalui jalur Asyhab dari Malik
disebutkan , "dt fi e Qentang urusan haji). Saatitu Ibnu Az-Zubair

tidak memperkenankan Al Hajjaj serta pasukannya untuk memasuki
Makkah. maka mereka berhenti sebelum thawaf.

,a sit ,* it et'* ;r iw (tbnu (lmar RA dcttang dan aku

bersamanya). Yang mengucapkan kalimat ini adalah Salim. Lalu
tercantum dalam riwayat Abdunazzaq dari Ma'mar, dari Az-Zuhri,
t;,j; sit l.a't'9 't''j' 

<Brtiau menaiki kendarctan bersoma salim

sedang aku bersama keduanya). Abdunazzaq meriwayatkan dalam

riwayat yang lain, Ibnu Syihab berkata, it q 4 *:Z i$t-.Sj
i:,t:, gaao soat itu aku sedang berpuasa, maka aku merasa kepayahan

akibat panasnyq matahari).

Para ahli hadits berbeda pendapat mengenai riwayat Ma'mar ini.
Yahya bin Ma'in berkata, "lni merupakan kekeliruan, karena lbnu
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Syihab tidak pcrnah meliftat Iblu []tnar dan tidak perna| pr"rla

nrendcngar hadits secara langsung darinva."

Adz-Dhuhli berkata. "Aku tidak rnemungkiri Ma'mar. sebab

Ibnu Wahab telah nreriwayatkan dari Al Umari. dari Ibnu S-vihab

dengan riwayat yallg sama seperti riwayat Ma'mar."

Anbasah bin Khalid juga meriwal'atkan dari Yunus, dari lbnu

Syihab. dia berkata. "Aku pergi meneurui Marwan sedang aku telah

mencapai usia baligh." Adz-Dzuhli berkata pula, "Marwan meninggal

dunia pada tahun 65 H. sedangkan kisah di atas terjadi pada tahun 73

H." Ulama selainnya berkata. "sesungguhnya riwayat Anbasah juga

merupakan kekelirual. bahkan 1'ang dikatakan oleh Az-Zuhri (lbnu

Syihab) adalah. 'Aku pergi kepada Abdul Malik'. Seandainya Az-

Zuhri bertemu dengan Marwan. niscal'a ia akan sempat bertemu

dengan sejumlah sahabat lainnya. yang ia tidak menukil riwayat dari

mereka melainkan dengan perantara." Imam Malik dan Uqail telah

menyebutkan di antara Az-Zuhri dan Ibnu Umar terdapat seorang

perawi lain, yakni Salim. Inilah yang menjadi pedoman.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Hadits ini di kalangan ulama

dikategorikan sebagai hadits yang langsung disandarkan kepada Nabi

SAW, sebab yang dimaksud dengan 'sunnah' adalah Sunnah

Rasulullah SAW selama tidak dikaitkan dengan sesuatu, seperti

Sunnah Umar dan lainnya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, ini merupakan masalah yang

diperselisihkan di antara ahli hadits dan ushul, tetapi mayoritas

mereka berpandangan seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abdil Barr.

Imam Bukhari dan Muslim juga berpendapat demikian. Pendapat ini

diperkuat oleh perkataan Salim kepada Ibnu Syihab saat bertanya,

"Apakah Rasulullah SAW melakukannl'a?" Dia berkata. "Dan apakah

mereka mengikuti dalam hal itu selain Sunnah beliau SAW?"

A jt'ir'Sji, j ldan bersegeralah tntku/).Ibnu Abdil Barr berkata,

"Demikian Al Qa'nabi dan Asyhab meriwayatkannya. dan menurutku

ini merupakan kesalahan, sebab kebanyakan perawi yang menukil dari
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Inranr Malik nrengatakan, iytlo)t S* j Qtan ber.;egeraluh shulul)." Dia

.iuga berkata. "Adapun riwayat Al Qa'nabi memiliki sisi untuk

dibenarkan. sebab menyegerakan wukuf berkonsekuensi

rnenyegerakan shalat".

Saya (lbnu Hajar) katakan. riwayat Al Qa'nabi telah dinukil
pula oleh Abdullah bin Yusuf, sedangkan riwayat Asyhab yang dia

sitir tersebut telah dikutip oleh An-Nasa'i. Maka. ketiga perawi itu

telah menyebutkannya dengan lafazh seperti di atas (bersegeralah

wukuf;, sehingga nampak bahwa perbedaan itu berasal dari Imam

Malik. Seakan-akan dia menyebutkan konsekuensi pernyataan. sebab

maksud menyegerakan shalat saat itu adalah untuk segera rnelakukan

utrkuf.

Ibnu Baththal berkata, "Dalam hadits ini terdapat keterangan

tentang mandi untuk wukuf di Arafah, berdasarkan perkataan Al
Hajjaj 'Tungguhlah aku', lalu Ibnu Umar menunggunya. Para ulama

mengatakan bahwa hukum mandi itu adalah mustohub (disukai)."

Namun ada kemungkinan Ibnu Umar menunggunya karena

menganggap bahwa mandi tersebut merupakan kebutuhan. Benar,

Inram Malik dalam kitab Al Muu,aththa' meriwayatkan dari Nafi',
bahwasanya Ibnu Umar biasa mandi untuk wukuf pada sore hari

Arafah.

Ath-Thahawi berkata, "Pada hadits ini terdapat hujjah bagi yang

membolehkan memakai pakaian yang diberi pewarna kuning saat

ihram." Tapi pernyataan ini ditanggapi oleh Ibnu Al Manayyar bahwa

Al Hajjaj tidak menghindari perbuatan mungkar yang besar. seperti

menumpahkan darah atau yang lainnya, bagaimana mungkin dia

menghindari memakai kain yang diberi pewarna kuning. Hanya saja

Ibnu Umar tidak mengingkarinya, karena mengetahui bahwa orang itu
sudah kebal dengan larangan, dan dia juga mengetahui bahwa manusia

tidak akan menjadikan Al Hajjaj sebagai panutan. Tapi perkataan ini
kurang tepat. sebab yang menjadi alasan di sini adalah sikap diam

Ibnu Umar. Ketika Ibnu Umar tidak melarang dan mengingkari apa
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yang dilakukan olch el Hai.iai. nraka nranusia berkeyakinan bahwa hal

itu diperbolehkan.

Al Muhallab berkata. "Dalam hadits tersebut terdapat

keterangan bolehnya mengangkat orang yang memiliki keutamaan

lebih rendah daripada orang yang dipimpinnya untuk menjadi

pemimpin." Namun pernyataan ini kentbali ditanggapi oleh Ibnu Al
Manayyar bahwa yang mengeluarkan perintah saat itu adalah Abdul

Malik. sementara perbuatannya tidak dapat dijadikan landasan hukum,

khususnya dalam pengangkatan Al Hajjaj. Sedangkan Ibnu Umar

menaati hal itu untuk menghindari terjadinya fitnah.

Pelaiaran yane dapat diambil

l. Keterangan bahwa yang memegang kepengurusan haji adalah

para khalifah (pemimpin).

Pemimpin mengambil kebijakan dalam masalah agama

berdasarkan pendapat ulama.

Ulama boleh berdampingan dengan para penguasa dan ini bukan

merupakan kekurangan bagi mereka.

Seorang murid boleh memberi fatu'a kepada para penguasa atau

yang lainnya meski gurunya hadir di tempat itu.

Orang yang berilmu boleh mengeluarkan fatwa sebelum ditanya.

Namun pendapat ini ditanggapi oleh Ibnu Al Manayyar,

bahwasanya Ibnu Umar lebih dahulu mengeluarkan fatwa

sebelum ditanya karena memenuhi permohonan Abdul Malik.

Sebab secara lahiriah. Abdul Malik menulis surat kepada Ibnu

Umar mengenai hal itu, sebagaimana dia juga menulis kepada

Al Hajjaj.

Memahami sesuatu dari isyarat dan penglihatan, berdasarkan

perkataan Salim, "Maka, Al Hajjaj melihat kepada Abdullah.

Ketika melihat hal itu dia berkata. 'la berkata benar'."

2.

3.

4.

5.
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7. Anjuran untuk menrperoleh ilmu melalui jalur yang lehih dekat

dengan sumber Lrtamanya, berdasarkan keinginan Al Ila.i.iaj

untuk mendengar langsung dari lbnu Umar nrengc-rrai apa yang

dikatakan Salim dari bapaknya. Di samping itu. Ibnu llnrar tidak

menyalahkan sikapnya.

Bolehnya mengajarkan Sunnah kepada orang )'ang banl,ak

berbuat maksiat demi mendatangkan manfaat bagi manusia.

Mengambil resiko kerusakan (mcliadat) yang kecil untuk

memperoleh kemaslahatanyang besar. Hal ini disimpulkan dari

sikap Ibnu Umar yang menemui Al Hajjaj dan mengajarinva.

Kesungguhan menyebarkan ilmu demi manfaat manusia.

Shalat yang diimami oleh orang fasik hukumnya sah.

Menuju ke masjid yang terdapat di Arafah ketika nratahari

tergelincir untuk melakukan shalat jamak antara Zhuhr.rr dan

Ashar hukumnl'a sunah.

13. Bolehnya terlambat karena urusan-urusan yang berkaitan

dengan shalat. seperti mandi dan sepertinya.

88. Wukuf di Arafah di Atas Hewan Tunggangan

1661. Dari Umair (mantan budak OOOr,,"n 0,, OOOur), dari

Ummu Al Fadhl binti Al Harits bahwa manusia berbeda pendapat di
sisinya pada hari Arafah tentang puasa Nabi SAW. Sebagian mereka

berkata, "Beliau berpuasa". Sebagian yang lain mengatakan. "Beliau

8.

9.

10.

Il.
12.

lo . .. , c ,
Gv .*,f

t... 1 c. i. ,t.-,. ,t-.il./;r o-*. ,P &t: _f :
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tidak berpuasa". Maka. aku mengirirn segelas susu kepada Nabi SAW

beliau sedang wukul'di atas untanya, lalu beliau pun meminumnya.

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ummu Fadhl tentang keadaan

Nabi SAW yang tidak berpuasa pada hari Arafah. Masalah ini telah

dijelaskan, dan akan dibahas kembali pada pembahasan tentang puasa.

Adaprrn yang dibutuhkan di tempat ini adalah lafazh. :t ,*".ilr:'*':
(dun hcliuu S.-\H/ scdung v'ukuf-di ultts unlun,v-u.).. Lebih tegas lagi

adalah hadits .labir yang dikutip Imam Muslim. C a'*t Jt {:i
.ri'iJt -'.'f ,? u6(s J'j- (Kentudiun heliau mcnunggung fimtuJ

hingga ke tentpctt ,ri'uktl,' dun beliau telap clulam keqclctan v,uktd'

hingga mntqhari lerbenem).

Kemudian para ulama berbeda pendapat dalam menentukan

mana yang lebih utama, apakah wukuf di Arafah sambil naik

kendaraan atau tidak? Mayoritas ulama mengatakan bahwa yang lebih

utama adalah wukuf sambil menaiki kendaraan. Alasannya bahwa

Nabi SAW wukuf sambil menunggang untanya. Dari sisi logika,

sesungguhnya menaiki kendaraan lebih menunjang untuk melakukan

doa serta merendahkan diri sebagaimana mestinya. seperti alasan yang

dikemukakan oleh para ulama untuk tidak berpuasa pada hari itu.

Sebagian ulama mengatakan bahwa wukuf sambil menunggang

kendaraan disukai secara khusus bagi orang yang dijadikan contoh

oleh manusia. Diriwal'atkan dari Imam Syaf i bahwa wukuf dengan

menaiki kendaraan atau tidak adalah sama. Lalu ia beralasan bahwa

wukuf di atas hewan hukumnya mubah. sedangkan larangan mengenai

hal itu hanya berlaku apabila perbuatan tersebut dapat mengakibatkan

hewan yang ditungganginya lelah dan mengalami kepayahan.
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89. Menjamak Dua Shalat di Arafah

t;$. 3l fu)i . i>,*:r ,sv til t;i:L \t n)'.1 ,t ;:61

Apabila Ibnu Umar RA luput [tidak sempat] shalat bersama

imam. maka dia menjamak keduanya.

aL;st ti7'* ,r,';i'Ju 7V /t f'p gL:$st'trv,
?nt orr.lur -r=o 

'JL t4b \t '-u, i.}t iu'J'; iG 
'.i;.;

"At *;"* tl ,1" 'lw ri? ?;. ,.*:A ,f. e'-y A
t;g n+1. i:rb :;L U nr 'rL 'Jt- i'r {; :fut.';i
J;r'!ri'J;,i ,i*-:.'.i ."^Ut q, /)t, *t 6 o"r|-*.;

.* \t U.i €;,rT'bs ,lL-Sv" r'{':+ i' .U it
1662. Al-Laits berkata, Uqail telah menceritakan kepadaku dari

Ibnu Syihab, dia berkata. Salim telah mengabarkan kepadaku bahwa

AI Hajjaj bin Yusuf pada tahun penyerangannya terhadap Ibnu Az-
Zubair RA bertanya kepada Abdullah RA, "Bagaimana yang engkau

lakukan di tempat wukuf pada hari Arafah?" Salim berkata. "Apabila
engkau menginginkan Sunnah, maka segera lakukan shalat di saat

masih tengah hari pada hari Arafah'." Abdullah bin Umar berkata, "la
berkata benar. sesungguhnya mereka dahulu biasa menjamak shalat

Zhuhur dan Ashar dalam Sunnah." Aku berkata kepada Salim,

"Apakah Rasulullah SAW melakukan hal itu?" Salim berkata,
"Adakah yang mereka ikuti dalam hal itu selain Sunnah beliau

SAW?''
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Keterangan Hadits:

(Buh mcnjumak dua shuleu di Are(irh). Imam Bukhari tidak

menjelaskan hukum persoalan ini. Sementara mayoritas ulama

nrengatakan bahwa menjamak shalat yang dimaksud khusus bagi

musafir dan yang memenuhi syarat-s)'arat untuk menjamak shalat.

Diriwayatkan dari Inram Malik dan Al Auza'i, yang juga merupakan

salah satu pendapat dalam nradzhab S1'af i, bahwa mengerjakan dua

shalat sekaligus saat di Arafah adalah diperbolehkan bagi siapa saja.

lbnu Al Mundzir meriwayatkan dengan sunad yang shahih dari

Al Qasim bin Muhammad. pul; ri "d' e 7 ;tt ,J'i- ]|r ir';,i;
*$, #'J'j # e ti rs$ .',6r |+1+'+h; uJ3lr .tr; i;y ri;-
V ;dlt (Aku mentlengar lbnu Az-Zubair berkata, "Sesungguhnya

di antara .sunah haji adalah henclaknl'o imqm berangkat apabila

matahari telah tergelincir, kemudian ia berkhutbah di hadapan

orang-orong. Apabila selesoi, maka ia turun lalu shalat Zhuhur dan

Ashar sekaligus). Para ulama berbeda pendapat mengenai orang yang

shalat sendirian seperti yang akan dijelaskan.
t lt ' '

Ll.. 
'# $t olf1 (dan biasanya lbnu Umar... dan seterusnya).

Riwayat ini disebutkan dengan sanad >'ang maushul oleh Ibrahim Al
Harbi tentang manasik, dia berkata, "Al Haudhi telah menceritakan

kepada kami dari Hammam bahwa Nafi' menceritakan kepadanya,

bahwasanya Ibnu Umar biasa apabila ketinggalan shalat bersama

Imam pada hari Arafah, ia mengerjakan shalat Zhuhur dan Ashar

sekaligus di tempat tinggalnya."

Ats-Tsauri meriwayatkan dalam kitabnya, Al Jami', riwayat

Abdullah bin Al Walid Al Adani melalui jalur Abdul Aziz bin Abi
Rawwad dari Nafi' seperti di atas. Lalu Ibnu Al Mundzir juga

meriwayatkan melalui jalur yang sama. Inilah yang menjadi pendapat

jumhur ulama. Adapun para ulama yang tidak sependapat dengan

jumhur dalam masalah ini adalah; An-Nakha'i, Ats-Tsauri dan Abu

Hanifah, mereka berkata, "Mengerjakan dua shalat sekaligus (amak)
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di Arafah khusus bagi mereka yang melakukan shalat bersama nnan.r.--

Pendapat Abu Hanifah dalam masalah itu tidak disepakati oleh

muridnya (Abu Yusuf dan Muhammad) serta Ath-Thahawi.

Dalil paling kuat yang menjadi landasan pendapat iumhur
(mayoritas) adalah perbuatan lbnu Umar pada riwayat di atas.

Sementara lbnu Umar telah meriwayatkan hadits tentang n-abi SAW
yang mengerjakan shalat jamak. Meski demikian. ia tetap menjarnak

kedua shalat itu sendirian. Hal ini menunjukkan bahwa Ibnu tlmar
mengetahui bahwa menjamak shalat zhuhur dan Ashar tidak khusus

bagi mereka yang shalat bersama imam.

Adapun pelaksanaan shalat Maghrib, menurut Abu Hanifah.

Zufar dan Muhammad, wajib diundur hingga masuk waktu Isya.

Apabila seseorang melakukannya saat masih di perjalanan menuju

Muzdalifah. maka ia harus mengulangi shalatnya. Imam Malik
membolehkan untuk melaksanakan shalat Maghrib di perjalanan

menuju Muzdalifah bagi siapa yang memiliki udzur pada dirinl'a atau

hewan tunggangannya, akan tetapi waktunya adalah setelah hilangnya
mega merah di ufuk. Namun dalam kitab Al Mudav,u'anaft dikatakan

bahwa orang yang shalat Maghrib harus mengulang shalatny,a bila ia
melakukannya sebelum tiba di Muzdalifah. Demikian juga orang yang

menjamak shalat Maghrib dan Isya serta melaksanakannya setelah

hilangnya mega merah, maka ia harus mengulang lagi shalat Isi'a'.

Sementara Al Asyhab berkata, "Apabila ia sampai ke

Muzdalifah sebelum hilang mega atau cahaya merah di ufuk. maka ia

boleh melakukan shalat jamak." Ibnu Al Qasim berkata, "Hingga

hilang mega merah." Dalam madzhab Syaf i serta mayoritas ulama

berpendapat, "Apabila seseorang mengerjakan shalat Maghrib dan

Isya' sekaligus, baik dilakukan pada waktu shalat Maghrib ataupun

pada waktu shalat Isya'. atau ia mengerjakannya sendiri-sendiri (tanpa

menjamak) sebelum sampai di Muzdalifah atau setelah sampai di

sana, maka hal itu telah mencukupi, tetapi ia tidak melaksanakan

Sunnah Rasulullah." Perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini
adalah berdasarkan; apakah menjamak shalat di Arafah dan
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Muzdalifah berkaitan dengan ibadah haii ataukah berkaitan dengan

keadaan safar (bepergian)?

frt e Pr, ipt G r';:"ri- tig &t (Sesungguhnyu ttcrhutu

mereka mengumpulkan unluru shalat Zhuhw" dun Ashut' dulum

Sunnuh), yakni Sunnah Nabi SAW. Seakan-akan Ibrru Umar

memahami dari perkataan anaknya, Salim, "Segerakanlah shalat di

tengah hari", yakni shalat Zhuhur dan Ashar sekaligus. Maka, ia

menjawab demikian untuk menyesuaikan dengan perkataan anaknya.

Ath-Thaibi berkata, "Kalimat 'Dalcm Sunnah' berkedudukan sebagai

kalimat yang menerangkan keadaan, yakni mereka bersungguh-

sungguh melaksanakan Sunnah. Kalimat ini diucapkan oleh Ibnu

Umar sebagai sindiran halus terhadap Al Hajjaj."

90. Mempersingkat Khutbah di Arafah

.,9.t-c :-* Jt JUt . -)-f -)t ,l-*j "".y*lt

1663. Dari Salim, bin Abdullah bahwa, "Abdul Malik bin Marwan

mengirim surat kepada Al Hajjaj agar mengikuti perbuatan Ibnu Umar

dalam masalah haji. Ketika hari Arafah, datanglah Ibnu Umar RA dan

aku bersamanya saat matahari telah tergelincir. Ia berseru di dekat kemah

Al Hajjaj, 'Di manakah orang ini?' Maka, Al Hajjaj keluar
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menemuinya. Ibnu Umar berkata, 'Mari berangkat!' Al Ha.i.ia.i berkata,
'Pada saat sekarang ini?' Ibnu Umar berkata. 'Benar'. Al I,la.ijaj
berkata, 'Tungguhlah aku hingga menyiram air di kepalaku ken-ruclian

aku keluar'. Ibnu Umar menunggu hingga Al Hajjaj Keluar. lalu ia
berjalan di antara aku dengan bapakku. Aku berkata, 'Apabila engkau
menginginkan Sunnah pada hari ini, maka persingkat khutbah dan
segeralah wukuf . Maka, ia melihat kepada Abdullah. Ketika
Abdullah melihat hal itu dia berkata, 'la berkata benar,.-',

Keteransan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ibnu Umar yang di dalamnya
terdapat perkataan Salim, "Apabila engkau menginginkctn sunnah
pada hari ini, maka persingkatlah khutbah", yang telah dijeraskan.
Imam Bukhari membatasi judul bab dengan lafazh "Arafah" untuk
menyesuaikan dengan lafazh hadits. Imam Muslim telah
meriwayatkan perintah mempersingkat khutbah di sela-sela liadits
Ammar, seperti yang disebutkan dalam pembahasan tentang shalat
Jum'at.

Ibnu At-Tin berkata, "Para ulama Irak menyatakan bahwa Imam
tidak berkhutbah pada hari Arafah. Sementara para ulama Madinah
serta Maghrib (Maroko) mengatakan bahwa imam berkhutbah pada
hari Arafah dan ini menjadi pendapat jumhur ulama. Ada
kemungkinan maksud pendapat ulama Irak adalah imam tidak
menyampaikan khutbah yang berkaitan dengan shalat seperti khutbah
Jum'at. Seakan-akan mereka menyimpulkannya dari perkataan Imam
Malik, 'Setiap shalat yang ada khutbahnya. maka bacaannya
dikeraskan'. Dikatakan kepadanya, 'pada hari Arafah diadakan
khutbah, tetapi bacaan shalatnya tidak dikeraskan,. Ia menjawab,
'Sesungguhnya tujuan khutbah tersebut adalah untuk memberi
pelajaran'."
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llab Bersegcra ke Tenrrlat Wukuf

(Buh her.;egcru ke lempal v'ukt!/). Demikian yang terdapat pada

rnayoritas perawi. yaitu tanpa ada hadits yang dicantumkan.

Sedangkan dalam riwayat Abu Dzar. bab ini tidak dicantumkan.

Dalam naskah Ash-shaghani disebutkan. "Masuk dalam bab ini hadits

Malik dari lbnu Syihab 
-yakni 

yang ia riwayatkan dari Salim dan

disebutkan pada bab sebelumnl'a- akan tetapi sa,va ingin

menyebr.rtkan hadits yang tidak terulang \sunad dan matun-nya)."

Saya (lbnu l{ajar) katakan. bahua pernyataan ini menerangkan

bahwa maksud utama Imam Bukhari adalah tidak menvebutkan hadits

secara berulang. Dengan demikian. semua hadits yang disebutkan

kembali dalam kitabnya pasti memiliki perbedaan, baik dari segi

sanad maupun molon. Sehingga apabila dia menyebutkan satu hadits

di dua tempat yang dinukil dari guru vang berbeda, dimana kedua

guru itu sama-sama menerima hadits tersebut dari Imam Malik. maka

menurutnya hal ini tidak dianggap pengulangan hadits. Demikian

halnya apabila dia menyebutkan satu hadits di dua tempat dengan

sanad yang sama. tetapi pada salah satunya disebutkan secara ringkas

dari sisi matan (kandungan hadits), atau dia menyebutkan pada satu

tempat dengan jalur maushul dan di tempat lain dengan jalur

mu'allaq. Dia (lmam Bukhari) tidak rnenyimpang dari ketentuan ini

kecuali dalam jumlah yang sangat sedikit. padahal pembahasan dalam

kitabnya demikian panjang, dan pengulangan itu sendiri terjadi pada

dua bab yang sangat berjauhan.

Imam Al Karmani menukil bahu'a ia melihat pada sebagian

naskah setelah judul bab dikatakan. ''Disebutkan pula pada bab ini

hadits Malik dari Ibnu Syihab, akan tetapi saya tidak ingin

memasukkan hadits yang terulang di dalamnya".

Saya (Ibnu Hajar) katakan, seakan-akan saat itu dia tidak ingat

jalur lain hadits Malik selain kedua jalur yang telah dia sebutkan. Hal
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ini menunjukkan bahwa dia tidak menyebutkan satu hadits pun

kecuali karena suatu faidah, baik dari segi sunucl maupun mutan.

91. Wukuf di Arafah

1664. Ali bin Abdullah telah menceritakan kepada kami. Sufyan

telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Jubair bin Muth'im
telah menceritakan kepada kami dari bapaknya, "Suatu ketika aku

sedang mencari unta milikku...".

Musaddad telah menceritakan kepada kami, Suffan telah

menceritakan kepada kami dari Amr, bahwa dia mendengar

Muhammad bin Jubair dari bapaknya, Jubair bin Muth'im, dia

berkata, "Aku kehilangan unta milikku, maka aku pergi mencarinya

pada hari Arafah. Maka aku melihat Nabi SAW wukuf di Arafah. Aku
berkata. 'Demi Allah, orang ini dari Al Hums. mengapa dia berada di

sini'."

;*rr ei';r if;t **i t7:i J'H;W' ]r1t Jr:St *yi ;lt
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uao,-'ort', .\:i',i.;! itb J*Jr ^yi t ? ,1) i)'ty:

-t.\ j.'*\r :Ju f , "-Llt 
'rbi') 

:b',t t1 ,n6' 
aet;

o , .i e! o t' o , '.1,-o, \,. ., o 2

;,c r.c,.a*i p) -*.lljt C U'; ;,!t o-ri' ii ki &, *t ttG f
,,. 1'. ot.,: i, " '."r.i'..ov'fJ1 ',.*'*' f q )4f;k :Ju 1r.,6r 

'-rtti*
1665. Da.i Ilisl'am bin Urwah. dia berkata. Urwah berkata,

"Dahr"rlu manusia melakukan thawaf pada masa jahiliyah dalam

keadaan telanjang kecuali Al Hums -Al Hums adalah orang-orang

Quraisy serta keturunannya-Al Hunrs merasa memiliki kedudukan

yang Iebih di antara ntanusia. Seorang laki-laki memberikan pakaian

kepada laki-laki lain lalu ia memakainya untuk thawaf. Dan. seorang

wanita memberikan pakaian kepada wanita lain lalu ia memakainya

untuk thawaf. Barangsiapa tidak diberi pakaian oleh Al Hums, maka

ia thawaf di Ka'bah dalam keadaan telanjang. Manusia umumnya

bertolak dari Arafah. sementara Al Hums bertolak dari Muzdalifah."

Dia (Urwah) berkata. "Bapakku telah menceritakan kepadaku dari

Aisyah RA bahwa a)'at ini turun berkenaan dengan golongan Al
Hums. 'Kemudian bertolaklah kantu dari tempat bertolaknya orang-

orang banyak (Arafuh) '." (Qs. Al Baqarah (2): 199). Dia berkata'

''Mereka (Al Hums) biasa bertolak dari Muzdalifah, lalu mereka

diperintahkan untuk pergi ke Arafah."

Keteransan Hadits:

(Bah u,ukuf di Arofah). Yakni. tidak boleh melakukan wukuf

selain di Arafah. baik sebelum atau sesudahnya. Lalu Imam Bukhari

menyebutkan dua hadits.

^{* l"y-'rlbi '*'ii (aku pergi mencarinya pada hari Ara.fah).

Dalam riwayat Al Humaidi dalam Musnctd-nya 
-dimana 

Abu Nu'aim

mengutip dari jalurnya- disebutkan, ilii '*'Fl s'* flt ;.*;'d)bi
i'n @ku kehilangctn untqku pada hari Arafah, maka (tku pergi
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mcncarinya di Ara/uh). Dengan demikian. perkataannya "Pudu huri
Ara/'ah berkaitan dengan lafazh "Aku kehilun44un", karena .lubair
datang ke Arafah untuk mencari untanya dan bukan bermaksud
melakukan wukuf.

9(i 6 'itS Vl (mengctpa tliq ada cti sini?). Dalant riuavat Al

Ismaili melaluijalur Utsman bin Abi Syaibah dan Ibnu Abi Umar. dari

Sufuan disebutkan. iF q C" i Ui lUergopa ict keltnt. dctri

u,ilayah tonqh Haront). Setelah lafazh "Mengapa dia utlcr tli .;ini'?"
Imam Muslim menambahkan dalam riwayatnya dari Amr An-Naqid.
dan Abu Bakar bin Abi Syaibah dari Sufuan. .,^Ui' 

'e r'i g"jtUS't
(Dun kaum Quraisy digolongkan sebagai Al Hums). Keterangan
tambahan ini memberi asumsi bahwa ia termasuk bagian dari liadits.
padahal tidak demikian. Bahkan ia termasuk perkataan Suf.van seperti
dijelaskan oleh Al Humaidi dalam kitabnya Al Musnad. Adapun
lafazh yang memiliki sanad yang muttashil (bersambung) hingga

Jubair hanya sampai pada. # UU 6 (Mengapa diq ada di sini?).

Lalu Sufuan berkata. "Al Hums adalah mereka yang ekstrim dalam
agamanya, dan Quraisy dinamakan Al Hums. Syetan telah
mempedayakan mereka dengan membisikkan bahwa jika kalian
mengagungkan selain tempat suci kalian, niscaya manusia akan
meremehkan tempat suci kalian. oleh sebab itu, mereka tidak keluar
dari wilayah haram."

Kemudian dalam riwayat Al Ismaili melalui dua jalur
periwayatan setelah lafazh "Mengapa ia keluor dari u,ilayah haram
(tanah suci)" disebutkan. "Suffan berkata bahwa maksud Al Hums
adalah kaum Quraisy. Mereka dinamakan Al Hums dan tidak keluar
dari wilayah haram seraya mengatakan. 'Kami adalah orang-orang
pilihan Allah. maka kami tidak keluar dari wilayah Haram (tanah

suci)'. Sementara manusia selain mereka melakukan wukuf di Arafah,
dan itulah firman-Nya, 'Kemudian bertolaklah dari man(t manusia
bertolak'."
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Mclalui dua kctcrangan tambahan ini diketahui makna hadits

.lubair. seakan-akan Inram llukhari tidak mengutipnya karena merasa

cukup dengan keterangan yang akan disebutkan dari hadits Urwah
(yakni hadits kedua di bab ini). Akan tetapi dalam versi riwayat

Sulyan terdapat seiumlah taidah yang tidak ditemukan pada jalur
periwayatan lainnya. Sebagian lafazh riwayat Sufyan telah dinukil
oleh Ibnu Khuzaimah dan Ishaq bin Rahawaih dalam Musnud-nya

derrgan sunacl yang lengkap {ntuu.shirl) melalui jalur Ibnu Ishaq.

bahwa Abdullah bin Abu Bakar menceritakan kepada kami dari

tJtsman bin Abi Sulaiman dari pamannya Nafi' bin Jubair. dari

bapaknya. dia berkata. ,,-",ii, * ,o'i'i-t ^a.t'y[t 4 eU A1"*"'; US

gt it * i''J';,j Urj ,Jo ,i'ali'jtt ri'; u', ,l',J 4 L'F x
t .--i '-'.,. o t? .i ..'-'ri;ti{u,l'i t'#'i d [,,, * u*. /6,'t $-*qt € &t
f*:t rt1, 1U-1 nia panufu kaum Quraisy hunya bertolak dctri

Muzdalifah, dun mereka mengalakan, " Kami adalah Al Httnts, kami

lidak keluar dari wilayah Harant (tanah suci)." Mereka meninggalkan

wukuf di Arafah. Dia (perau,i) berkata, " Maka aku melihat Rasulullqh

SAW pada masa jahiliyah u,ukuf bersama manusia lainnya di Arafqh,

di atos untanya, kemudian di keesokan harinya beliau telah berada

hersama mereka di Muzdalifah, lalu bertolak apabila mereka

bertolak. ").

Dalam lafazh riwayat Yunus bin Bukair dari Ibnu Ishaq, dalam

pembahasan tentang peperangan, disebutkan secara ringkas, lalu

disebutkan; f i 'rJ 9'i $ebagai taufik clari Atlah kepadanya).

Telah diriwayatkan pula dari Al Fadhl bin Musa. dari Utsman

bin Al Aswad, dari Atha' bahwa Jubair bin Muth'im berkata, 
";ibta.. '.-. .i.. ,:. ^- l. \ ',ot. t oi."r'v'r.tiet)'&') d=!,nrl.rla art J'|jU"f;'a|hb;|i nlUriJt J J'16-

u.!) o;s1 ?trci 'ry lI.i:i rl,ri ,16r t @tu triitrrir, 
'hi*o,

[keledaiJ milikku pada masa johiliyah lalu aku menemukannya di
Arafah, dan aku melihat Rasulullah SAW wukuf di Arqfoh bersoma
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orong-orung. Keliku aktt mu.suk l:;lam. uku mcngetuhui buhv'u Allah

tclah ntemheri tadik kepadanya akan hal itu).

Adapun penafsiran tentang "Al Hums" telah diriwayatkan oleh

Ibrahinr Al Harbi dalam kitab Gharih Al Hadils melalui jalur lbnu

Juraij. dari Mujahid, dia berkata, "Al Hums adalah Quraisy serta

kabilah-kabilah yang seperti mereka; seperti Aus, Khazraj, Khuza'ah,

Tsaqif. Ghazwan. bani Amir. bani Sha'sha'ah. dan bani Kinanah

kecuali bani Bakar."

Sedangkan lafazh "Al Hums" dalam bahasa Arab bermakna

ekstrim. Mereka dinamakan demikian karena telah berlaku ekstrim

terhadap diri mereka sendiri. Konon jika ihram untuk haji dan unrrah,

mereka tidak mau makan daging dan tidak membuat kemah. Lalu jika
mendatangi Ka'bah. mereka melepaskan pakaian yang dikenakan.

Ibrahim meriwayatkan juga melalui jalur Abdul Aziz bin Imran

AI Madani. dia berkata. "Mereka dinamakan Al Hums karena Ka'bah
berwarna 'hums i yakni putih yang agak kehitam-hitaman."

Pendapat pertama lebih masyhur dan didukung oleh kebanyakan

ulama, yakni Al Hums berasal dari kata "tqhammus" yang bermakna

tasyaddud (keras atau ekstrim). Abu Ubaidah Ma'mar bin Al
Mutsanna berkata, "Tahammus bermakna tasyaddud, seperti pada

lafazh'Hamasa Al Wagha (perang berkecamuk dengan keras)'. jika
peperangan itu bertambah dahsyat."

Hadits ini menerangkan bahwa riwayat Jubair dalam hal ini
berlangsung sebelum hijrah dan sebelum dia masuk Islam. Serupa

dengan riwayatnya bahwa ia mendengar Nabi SAW membaca surah

Ath-Thuur pada shalat Maghrib, dimana ia mendengarnya sebelum

masuk Islam seperti yang telah dijelaskan. Maka, riwayat ini
mengandung kritikan terhadap As-Suhaili yang menduga bahwa

riwayat Jubair mengenai hal itu berlangsung pada saat ia telah masuk

Islam ketika haji Wada'. Oleh sebab itu. As-Suhaili berkata,

"Perhatikan bagaimana Jubair mengingkari hal itu, sementara Nabi

SAW telah menunaikan haji bersama orang-orang pada tahun ke-8 H,
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clan Abu l]akar pada tahun ke-7 Il." Kernudian dia berkata, "[)engan

dcmikian. mungkin keduanya melakukan wukuf di Muzdalifah seperti

yang dilakukan oleh kaum Quraisy. atau mungkin .lubair tidak turut

bersama keduanya pada musim ha.ii tersebut."

Al Kannani berkata. "wukufhya Nabi SAW di Arafah terjadi

pada tahun ke l0 H dan Jubair saat itu telah masuk lslam, sebab dia

masuk Islam pada saat penaklukan kota Makkah. Apabila

perkataannya itu dalam kolteks pe6gingkaran atau ungkapan

keheranan. maka barangkali belum sampai kepadanya firman Allah

SWT. 'Kemutliun bertolakluh duri ntutu munusia berlolak' . Namun,

apabila yang dimaksud adalah mempertanyakan hikmah menyelisihi

kebiasaan yang dilakukan oleh golongan Al Hums. maka tidak ada

persoalan. Ada pula kemungkinan Nabi SAW pernah melakukan

wukuf di Arafah sebelum hijrah."

Kemungkinan terakhir ini menjadi pegangan dalam masalah ini.

Seakan-akan Al Karmani mengikuti As-Suhaili dalam dugaannya

bahwa peristiwa yang dikatakan oleh Jubair terjadi pada waktu haji

Wada'. Atau, rnungkin suatu kebetulan bahwa pendapat keduanya

sama.

Hadits Jubair menjelaskan bahwa maksud firman-Nya,

"Kemudian bertolaklah dari mana manusia bertolak'', yakni bertolak

dari Arafah. Sementara konteks lahiriah ayat menyatakan bahwa

bertolak (ifudhah) dilakukan dari Muzdalifah, sebab pada ayat itu

digunakan lafazh " t sttmma " (kemudian) setelah menyebutkan perintah

berdzikir di Masy'aril Haram (Mudzdalifah).

Sebagian ahli tafsir menjelaskan bahwa perintah dzikir di

Masy'aril Haram setelah bertolak dari Arafah 
-yang 

telah disebutkan

dalam bentuk berita- mempunyai pengertian bahwa apabila kalian

telah bertolak, maka berdzikirlah kepada Allah. Kemudian hendaklah

tempat kalian bertolak itu dari tempat di mana orang-orang bertolak.

bukan dari tempat golongan Al Hums bertolak. Atau dikatakan. bahwa

apabila kalian telah bertolak dari Arafah ke Masy'aril Haram, maka

berdzikirlah kepada Allah di Masy'aril Haram, dan hendaklah tempat
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kalian bertolak dari tempat
golongan Al Hums.

mana orang-orang bertolak selain

o;.j't A't'd"i 'rbjl Ut Hum.s utlaluh kaum euruisv dun

kcturununnyu). Ma'mar menambahkan, "Dan di antara keturunan

Quraisy adalah; Khuza'ah. bani Kinanah, serta bani Amir bin
Sha'sha'ah."

Dalam Atsar Mujahid disebutkan bahwa termasuk juga di arltara
mereka adalah bani Qazwan dan lainnya. Ibrahim Ar Harbi
menyebutkan dalam kitabnya. At Gharib, dari Abu Ubaidah Ma'rnar
bin Al Mutsanna, dia berkata, "Kebiasaan kaum euraisy apabila ada
orang yang melamar, maka mereka mensyaratkan kepada pelamar
agar anak-anaknya nanti mengikuti agama mereka. Maka, masuklah
dalam golongan Al Hums selain suku euraisy, yaitu; Tsaqif. Laits.
Khuza'ah. bani Amir bin Sha'sha,ah dan yang lainnya.,,

Berdasarkan keterangan ini diketahui bahwa yang masuk dalam
kategori Al Hums di antara kabilah-kabilah tersebut adalah mereka
yang ibunya berasal dari Quraisy, bukan seruruh kabilah tersebut.

i .." i-g:r '1.*ts (Bctpakku mengabarkan kepadakr). yang

mengucapkan perkataan ini adalah Hisyam bin Urwah. Adapun lafazh
hadits yang maushul adalah keterangan tentang sebab turunnya ayat di
atas yang akan diterangkan pada tafsir surah Al Baqarah melalui jalur
lain.

Lafazh -tif d f,Jii (maka mereka cliperintahkan pergi ke

Ara/iTh). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan dengan lafazh
fl!.'j lmereka diangkat). Sementara dalam riwayat Imam Muslim

melalui jalur Abu usamah dari Hisyam disebutkan dengan lafazh,

?gf il t:*; (mereka kembali ke Arafah). Maksudnya, mereka

diperintahkan untuk pergi ke Arafah dan wukuf di sana. kemudian
bertolak darinya.
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'l'clah disebutkan laktor yang nrcnyebabkan nrc'reka tidak mau

rnelakukan pcrbuatarr tersebut mclalui .ialur riwayat .lubair.

[]erdasarkan rir.l'ayat Aisyah diketahui bah,uva perintah pada

llrnran Allah SW'f "Acmudiun hartolukluh" ditujukan kepada Nabi

SAW. sementara yang meniadi ob.iek pembicaraan adalah mereka

yang tidak wuktrl' di Arafah. baik orang-orang Quraisy maupLrn

Iainnya.

Ibnu Abi llatim dan lainnya merirvayatkan dari Adh-Dhahhak

bahwa yang dimaksud dengan kata "nutnusia" pada ayat tersebut

adalah Nabi Ibrahim AS. Lalu diriuayatkan pula pendapat lain

darinya bahwa 1'ang dimaksud adalah imanr (pemimpin). Kemudian

diriwayatkan dari ulama yang lain bahu'a yang dimaksud adalah Nabi

Adam AS.

Memang benar, wukuf di Arafah merupakan warisan dari Nabi
Ibrahim AS, seperti yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi dan

selainnya melaluijalur Yazid bin Syaiban. Dia berkata, i'*'i"ti:t tf

:\tP 6y €t6 'b 
r;;,FI1' J'h J?3 i;;,:at et i.t ssti

e[i. ?\i 'u (Karui sedang u,uku.f di .Arafah, lolu lbnu Al Mctri'

dctlang kepada kami seraya berkata. "Sesungguhnya aku adalah

ulusan Rasulullah untuk kalian -beliau bersabda kepada kalian-,
'Tetaplah kaliun berado dalam amalan ibadah haji kalion, karena

se.tungguhnya kalian berada pada warisan lhrahim'.").

Namun hal ini tidak berarti bahwa kata "manusia" dalam

firman-Nya "dori mana manusia bertolak (ifadhah)" maksudnya

adalah Nabi Ibrahim secara khusus. bahkan cakupannya lebih umum

daripada itu. Selain itu. sebab turunnya ayal tersebut adalah

sebagaimana yang diri'*'ayatkan oleh Aisl'ah RA.
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92. Perjalanan Ketika Bertolak dari Arafah

ik'8:Jr- :J. s of; ?bf

1666. Dari Hisyam bin Urwah, dari bapaknya, bahwasanya dia
berkata, "Usamah ditanya dan saat itu aku sedang duduk,
'Bagaimanakah keadaan Rasulullah SAW dalam perjalanan pada haji
Wada' ketika bertolak dari Arafah?' Dia berkata, 'Beliau bertolak
dengan kecepatan sedang. Apabila mendapati sela yang agak luas,
maka beliau bergerak dengan cepat'." Hisyam berkata, "l'lashsha
adalah kecepatan yang melebihi kecepatan sedang (Al Anaq)."

Abu Abdillah (lmam Bukhari) berkata, "Lafazh 'fajwah'
bermakna keluasan. Bentuk jamaknya adalah 'fajawaat' dan'.fijoa".
Sama halnya dengan lafazh' rahnah' dan' rikaa" . Lafazh' monoosh'
bermakna bukan waktu melarikan diri."

Keteransan Hadits:

(Bab perjalanan ketika bertolak dari Arafaft). Yakni, tentang
sifat perjalanan Nabi SAW ketika bertolak balik dari Arafah (menuju
Muzdalifah -ed.).

ulV Ui:t'Ar;i 'l-, (Jsamah ditanya dan aku sedang duduk).

Dalam riwayat An-Nasa'i melalui jalur Abdurrahman bin Al Qasim
dari Malik disebutkan, 'o; U.V Si1 lOan aku duduk bersamanyo).

Lalu dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Hammad bin Zaid

ic.l.ct c

at ,t' o)f J
/ t t,

-a- - - a t
Ulr arLl k-Jl)
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dari tlisvam. clari bapaknya clisr.'butkan. i:jL j6; i.nu ui, Lli 3;
.- . . -. - r

4) J. ;it-i 1l;sumuh dilunwt dun uku turul hadir, dun iu herkttu,

"'Aku hcrtunyu kcltuclu L,':;unruh hin Zuid."\.

J r lkcc'cltutrm .;adur.g). Maksutlnya adalah berjalan sedang

antara cepat dan lanrbat. Pada kitab Al .llusyarlrT dikatakan."Al Arurc1

adalah berialan dengan mudalr nanllul agak cepat." Sedangkan Al

Qazzaz berkata. ".11 Anuq adalah berjalan dengan cepat. dan dikatakan

bahwa maksudnva adalah perjalanan lang leher hewan tunggangan

bergerak karenanva." Sementara dalam kitab l/ Fa'iq disebutkan. "l/
Anucl adalah langkah rang lebar."

'ue lbergaruk capul). Abu Ubaid berkata, "Lafazh 'nash:;hi

adalah menggerakkan hervan tLrnggangan hingga ia mengeluarkan

kecepatan yang dimilikinya. Makna dasar 'nash.sha' adzlah batas

akhir perialanan. kentudian di_uunakan untuk salah satu bentuk
berjalan."

Ibnu Khuzaimah berkata. "Pada hadits ini terdapat dalil bahwa

hadits yang dirirva)'atkan oleh Ibnu Abbas dari Usamah. '^aS U-i, ult

G ;i ,? A"""tarr 1.lku tiduk perncrh melihat untunya ntengcrngkat

tangannvoT hinggrt sumpai ke l4uzdalilhh), dipahami pada kondisi
berdesak-desakkan. Ia mengisyaratkan dengan hal itu pada keterangan

yang diriwayatkan oleh Hafsh melalui jalur Al Hakam dari Miqsam.

dari Ibnu Abbas. dari Usamah. ';"'jbtii]*'AS'ri *t *io'.J, nltli
isv *,_?:6i ,Jri ...rqi)! ,1'-)t tF ,a*:lr.1 '$1t 4"A q{i ,,56':o-}

e Gi & n4;i!r1 (Sesungguhnya Nabi SAW memboncengnya

ketika bertolak dari Arafah. lalu beliau SAW bersabda. 'll'ahai
sekalian rnanusict, hendaklah kalian be4ialan dengan tenang, kilrena
kebaikan (diperoleh) bukan dengan kekqsaran'. Usamah berkata.

' Maksudnla melangkah tlcngan cepat. ll'ullohu a'lom -penerj-
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'Aku tidak melihat untanya mengangkat tangannya hingga sampai ke
Muzdalifah.'). Hadits ini diriwayatkan oleh Abu Daud.

Setelah satu bab, Imam Bukhari akan meriwayatkan hadits dari
Ibnu Abbas tanpa menyebutkan Usamah. Imam Muslirn meriwayatkan
rnelaluijalur Atha' dari Ibnu Abbas, dari Usamah, ^:# & 'r-;.ti, 6
W Ci u/ lAehau SAl4/ senantiasa berjalan dengan perlahan hinggu

sumpai ke Muzdali/ah). Hal ini memberi keterangan bahrva Ibnu
Abbas mendapatkan hadits tersebut dari Usamah.

Ibnu Abdil Barr berkata, "Pada hadits ini terdapat penjelasan
tentang sifat perjalanan ketika bertolak dari Arafah ke Muzdalifah
untuk segera melakukan shalat. sebab shalat Maghrib dilaksanakan
dengan shalat Isya' di Muzdalifah. Maka, perlu diperhatikan dua
kemaslahatan; bersikap tenang dan perlahan waktu dalam kondisi
berdesakan. dan bergerak cepat apabila keadaan lapang atau lengang.
Dalam hadits ini terdapat pula keterangan mengenai keadaan kaum
salaf yang sangat antusias bertanya mengenai keadaan Nabi SAW,
baik saat bergerak maupun diam, agar mereka dapat meneladaninya."

!-t q ; "rU' (lafazh manaash bermakna bukan waktu

melarikan diri). Maksudnya, penafsiran firman Allah swr "ll/alaata
hiina manaash" adalah; bukan waktu untuk melarikan diri. Hanya saja
Imam Bukhari menyebutkan kalimat ini karena lafazh"nashsha" yang
telah disebutkan sebelumnya. Padahal, kalimat yang ini tidak ada
hubungannya dengan persoalan di bab ini kecuali sekedar
menghindari kemungkinan timbulnya kekeliruan bahwa salah satu
dari dua lafazh itu (yakni nashsha dan manaa.sft) merupakan akar kata
dari yang lain. Jika bukan karena maksud ini, niscaya tidak ada
faidahnya, sebab akar kata "nqshsho" berbeda dengan akar kata
"manaosh". Abu Ubaidah berkata dalam kitabnya Al Maiaaz, ,,Al

Manaosh dibentuk dari kata naasha, yanuushu.,,
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93. Singgah di Antara Arafah tlan Muzdalifah

, i, t3.,ro, 
^. . , c, t'-','l' 'L o' 'o' "'2"-'rJr oi \;+" At'€-oj i';:i a,ur -, JV /t G:" w+) -e,/'

q:>\> -p.-';Jl Jt iU i'f "t'Jbvi.>-'*} & e' p

.-.l-r;6iil2t ,l*t.#i ^i,r 3-, u, ,i'jl "\L'*

1667. Dari Kuraib (mantan budak tt ru auuur). dari Usamah bin

Zaid RA sesungguhnl'a Nabi SAW ketika bertolak dari Arafah' beliau

menenrpuh jalan setapak lalu buan-q ha"f at. setelah itu berwudhu. Aku

berkata. "Wahai Rasulullah" apakafi engkau akan shalat?" Beliar't

SAW bersabda."Shalttt di tlepunrnu (nutili)'"

.7lJr ; '& tA:L ?nt 'rer';L i ^or 
ii ;r ,'J\3 ,ov ':i

qi; h, & o' 'J'-',l3ii 
.5-rJr ..d,it ';'fi'p f=',:\u()' 'o, 

-1,t a.'i,','.,'l"-"'t ."'1 t,".'1 -o1'-
.,.^2!.J 

'F- ? J^4 \,. VyS ,ry J-r+ r-'f, '.'

1668. Dari Nafi'. dia berkata- ''Abdullah bin Umar RA

menjamak shalat Maghrib dan Isya' di Muzdalifah. Hanya saja dia

melewati jalan setapak yang dilalui oleh Rasulullah SAW- dia masuk

lalu beristinja' dengan menggunakan batu kemudian berwudhu' Dan'

dia tidak shalat hingga shalat di Muzdalit-ah'"

:'Jv'ii \;i:;?nt'4, i': i {L:\':i fG lt }"i '*'f ":

yr'J'-'-,'{ 6J=,'oult c &, ^re'liu' p yt J';r.'4i,

V :l* 'a6i 
^,)r'l\'o')\ 6it 'a\L Lii.lr *t * i' P

'J'i', 
Ui:x}r |aa t;i. rin')'L'p i"n')' ^); &t ,v
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,-r *'t + i' * it J';', .^r'i :*ci Sr;t,iu urr

iru lL': *\t * it'J';', ):2.;,sr ui, i J; a,;s.;';t ;i
.^L-

1669. Dari Kuraib (mantan budak Ibnu Abbas), dari Usamah bin
Zaid RA bahwasanya dia berkata, "Aku mengiringi Rasulullah SAW
dari Arafah. Ketika Rasulullah SAW sampai di jalan setapak yang kiri
sebelum Muzdalifah. beliau menghentikan kendaraannya lalu buang

air kecil. Kemudian beliau datang dan aku menuangkan air wudhu
untuknya, beliau berwudhu dengan ringan. Aku berkata, 'Apakah
(mau) shalat, ya Rasulullah?' Beliau bersabda, 'Shalat di depanmu
(nanti)". Rasulullah SAW menaiki (hewan tunggangannya) sampai
Muzdalifah, lalu beliau shalat. Kemudian Rasulullah SAW
membonceng Al Fadhl pada pagi hari dari Muzdalifah."

;,i l*;:t f t:#L hr oe, ,/* ; l' ili €.-;:v ,U"'; jv

1670. Kuraib berkata, "Abdullah bin Abbas RA mengabarkan
kepadaku dari Al Fadhl bahwa Rasulullah SAW senantiasa
mengucapkan talbiyah hingga sampai di (tempat melempar) Jumrah."

Keterangan Hadits:

(Bab singgah antara Arafah dan Muzdalifoh). Yakni, untuk
buang hajat atau keperluan lainnya, namun bukan termasuk manasik
(rangkaian ibadah haji).

,:.i3r JI,',SU (menyimpang ke jalan setapak). Muhammad bin

Abu Harmalah menjelaskan dalam riwayatnya yang disebutkan
setelah hadits ini bahwa letak jalan tersebut tidak jauh dari
Muzdalifah. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu umar
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bahwa dia mengikuti perbuatan Nabi SAW tersebut, yakni buang ha.iat

dan berwudhu. tetapi tidak melakukan shalat kecuali setelah berada di

Muzdalifah.

Al Fakihi meriuayatkan melalui.ialur lain dari Ibnu Umar, dari

Sa'id bin Jubair. dia berkata. "Aku berangkat bersama lbnu Umar dari

Aralah. Hingga ketika sampai di ialan setapak yang digunakan oleh

para khalifah nrengerjakan shalat Maghrib, Ibnu Umar memasukinya

dan beristinja' dengan menggunakan batu. Kemudian ia wudhu dan

takbir. Setelah itu. ia berangkat hingga sampai ke Muzdalifah, maka

iqamat dikumandangkan dan ia shalat Maghrib. Ketika selesai salam,

ia berkata, 'Shalat', kemudian ia shalat Isya'."

Dasar hadits ini. yang berkenaan dengan pelaksanaan shalat

jamak, juga diriwayatkan oleh Imam Muslim serta para penulis kitab

Sunan. Al Fakihi juga meriwayatkan melalui jalur Ibnu Juraij, dia

berkata: Atha' berkata. i3r ,q Ai aa3i'St iO i' j:c'olr J;\i
A1 j ,ar srlo 'J'j q6u iri l[i;rjr g ,;bi- qit lNoti s,tw

membonceng (Jsamah. Ketika sampai di ialan setapak yang biasa

digunakan oleh para khalifah saat ini untuk melaksanakan shalat

Maghrib, io turun lalu buang air kecil kemudion benvudhu).

Makna lahiriah kandungan hadits melalui kedua jalur

periwayatan itu adalah bahwa para khalifah biasa mengerjakan shalat

Maghrib ketika sampai di jalan setapak yang dimaksud, sebelum

masuk waktu shalat Isya'. Hal ini menyelisihi Sunnah tentang

mengumpulkan shalat Maghrib dan Isya' di Muzdalifah. Kemudian

tercantum dalam riwa-vat Imam Muslim melalui jalur Muhammad bin

Uqbah dari Kuraib, irl\i Jy rt$r LilJr G1il (Ketika beliou sampai

ke jolan setapakyang dijadikan persinggahan pqra pemimpin).

Imam Muslim meriwayatkan pula melalui jalur Ibrahim bin

Uqbah dari Kuraib, l\.t c6' q"nlt ljSr (Jalan setapakyang

menjadi tempqt perhentian orong-orang untuk shalat Maghrib).

Maksud dari para khalifah dan pemimpin pada hadits itu adalah para
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penguasa dari bani Umayah, dan Ibnu Umar tidak menyetujui
perbuatan mereka itu. Lalu diriwayatkan dari Ikrimah tentang
pengingkaran atas perbuatan mereka tersebut.

Al Fakihi meriwayatkan pula melalui jalur Ibnu Abi Najih,
"Aku mendengar Ikrimah berkata, 16';i': d.li, il, (Ji; n' J'ij oiAli.

# e'*'i;tJr: (Rasulullah SAI{ menjadikannya sebagai tempat

kencing, sedongkan kalian malah menjadikannya sebagai tentput
shulat)." Seakan-akan perkataan ini merupakan pengingkaran
terhadap mereka yang tidak mengerjakan dua shalat sekaligus di
Muzdalifah, sebab perbuatan itu menyelisihi Sunnah. sementara Jabir
biasa berkata. "Tidak ada shalat kecuali setelah sampai di
Muzdalifah." Riwayat ini dikutip oleh Ibnu Al Mundzir dengan sanqd
yang shcthift. Kemudian dinukil dari para ulama iufah serta Al easim
(murid Imam Malik) pandangan yang mewajibkan mengulang shalat
bila dilakukan sebelum sampai di Muzdalifah. Sedangkan dari Imam
Ahmad dinukil pendapat bahwa apabila seseorang melakukannya
sebelum sampai di Muzdalifah. maka hal itu telah mencukupi (sah),
dan ini merupakan pendapat mayoritas ulama.

y il,' & lrr 'Jh 6:, (aku mengiringi di belakang

Rasulullah sArn. Pada lafazh ini terdapat keterangan bolehnya
menaiki kendaraan saat bergerak dari Arafah serta bolehnya
membonceng di atas hewan tunggangan. Namun, hal ini berlaku jika
hewan tersebut mampu. Faidah lainnya adalah bolehnya membonceng
di belakang orang-orang yang memiliki keutamaan, dan hal ini
termasuk penghormatan kepada orang yang membonceng, bukan
sebagai adab yang buruk.

'ot .? .i. t o.o*jt #t.ki (oku menuongkan air wudhu kepadanya). Dari

sini dapat disimpulkan bolehnya meminta bantuan dalam wudhu.
Sementara ahli fikih merinci hukum persoalan ini secara mendetail,
sebab membantu orang yang wudhu bisa saja berbentuk membawakan
air, menuangkan kepadanya saat wudhu, atau menyiramkan langsung
ke anggota wudhu. Bentuk yang pertama diperbolehkan, sedangkan
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yang ketiga hukumnya makruh (tidak disukai) kecuali ada udzur. Lalu

para ulama berbeda pendapat mengenai hukum bagi bentuk kedua,

dan yang benar hal ini tidak makruh, tetapi menyelisihi apa yang lebih

utama. Adapun mengenai perbuatan ini dilakukan oleh Nabi SAW,

mungkin sekedar menielaskan bahwa yang demikian diperbolehkan

-dan pada kondisi demikian ia lebih utama bagi beliau- atau karena

keadaan darurat.

Y ti*) (wuclhu yung ringan). Yakni, ia memperingan wudhu

tersebut dengan cara membasuh anggota-anggota wudhu satu kali-satu

kali, dan menggunakan air yang lebih sedikit dibandingkan keadaan

beliau yang umum. Inilah makna lafazh dalam riwayat Malik yang

akan disebutkan berikut. yakni. "Don beliau tidak menyempurnakan

wudhu". Sehubungan dengan ini Ibnu Abdil Barr mengemukakan

pandangan yang terkesan ganjil. Ia mengatakan bahwa makna lafazh

"Beliau tidak menyempurnakan $'udhlt", yakni air tersebut

digunakannya untuk beristinja' (cebok). Adapun dinamakan sebagai

wudhu adalah dilihat dari segi bahasa. sebab wudhu berasal dari kata

"wadha'ah" yang bermakna kebersihan. Adapun makna lafazh
*isbagh " adalah menyempurnakan. yakni boleh tidak

menyempurnakan wudhunya sehingga perlu wudhu lagi untuk

melakukan shalat. Dia juga berkata, ''Sebagian mengatakan bahwa

beliau wudhu dengan ringan. Akan tetapi kaidah-kaidah dasar

menolak pendapat ini. karena tidak disyariatkan berwudhu dua kali

untuk satu shalat. Keterangan demikian tidak tercantum dalam riwayat

Imam Malik. Kemudian dia berkata. "Ada pula yang mengatakan

bahwa makna lafazh 'Tidak menyempurnakan wudhu', yakni tidak

membasuh seluruh anggota wudhu. Bahkan, beliau hanya membasuh

sebagiannya. Namun. Ibnu Abdil Barr menyatakan bahwa pendapat

ini lemah."

Ibnu Baththal meriwayatkan bahwa Isa bin Dinar telah

mendahului Ibnu Abdil Barr dalam mengemukakan pandangan yang

dipilih oleh Ibnu Abdil Barr sebagai pendapat pribadinya, tetapi,

pendapat tersebut tertolak oleh riwayat dengan lafazh yang tegas
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seperti di atas. Lafazh seperti yang diriwayatkan oleh Muhammad bin

Abu Harmalah telah dinukil pula oleh Muhammad bin Uqbah (saudara

Musa) seperti dikutip oleh Imam Muslim. Lalu Ibrahim bin Uqbah

(saudara Musa pula) turut meriwayatkan bersama keduanya, yang juga

dikutip oleh Imam Muslim dengan lafazh, 9., d rlbi'tb'p (Muka

beliau melakukan wudhu dengan tidak berlebihan). Pada pembahasan

tentang thaharoh (bersuci) telah disebutkan riwayat melalui jalur

Yazid bin Harun dari Yahya bin Sa'id, dari Musa bin Uqbah dengan

lafazh,'A'E-i * 
t&i tj;;i (Maka aku menuangkan air kepada

beliou dan beliau berwudhu). Sementara bukan kebiasaan beliau

SAW apabila perbuatan seperti ini dilakukan oleh seseorang

kepadanya saat beliau beristinja'. Masalah ini lebih diperjelas lagi

oleh riwayat Imam Muslim melalui jalur Atha' (mantan budak Ibnu

Siba') dari Usamah 
-tentang 

kisah ini- yang mana juga dikatakan

kepadanya, 6jr5li q *'* *t fii };uir Jf +1 (Beliatt pergi

buang oir besar, ketilca kembali aku menuangkan air dari ember

kepadanya).

Imam Al Qurthubi berkata, "Para pensyarah hadits telah berbeda

pendapat dalam memahami lafazh, "'*1, * ii (beliau tidak

menyempurnakan wudhu), apakah yang dimaksud hanya membasuh

sebagian anggota wudhu dan tidak membasuh yang lainnya sehingga

hanya dinamakan wudhu dari segi bahasa, atau beliau hanya

membasuh anggota wudhu satu kali-satu kali sehingga tetap termasuk

wudhu dalam pengertian syariat? Dua kemungkinan ini sama-sama

terkandung dalam hadits tersebut. Akan tetapi mereka yang

berpendapat dengan kemungkinan kedua didukung oleh lafazh pada

riwayat lain yang menyebutkan, Y ,i?i (wudhu yong ringan),

sebab wudhu yang kurang (hanya membasuh sebagian anggota

wudhu) tidaklah dinamakan sebagai wudhu yang ringan. Faktor lain

yang mendukung kemungkinan kedua adalah perkataan Usamah

kepada beliau SAW, al"At l\lpakah engknu akan melakukanJ

shalat?) Sebab, hal ini menunjukkan Usamah melihat beliau SAW
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berwudhu sebagaimana wudhu untuk shalat, maka dia bertanya.

'Apakah engkau akan shalat?' Akan tetapi pernyataannya ini masil'r

perlu dianalisa kembali, karena mungkin saja Usamah bermaksud

untuk bertanya kepada beliau. 'Apakah engkau ingin melakukan

shalat, ya Rasulullah? Lalu, mengapa engkau tidak berwudhu seperti

wudhu untuk shalat? Lalu Nabi SAW menjawab. CJ,6i 6lLJl (Shulat

di depanmu [nantifi 1'ang dapat dipahami bahwa shalat Maghrib tidak

dikerjakan di tempat ini sehingga tidak perlu melakukan wudhu untuk

shalat. Seakan-akan Usamah mengira Nabi SAW lupa shalat Maghrib

sementara waktunya hampir habis, maka beliau mengajarkan bahwa

pada malam itu pelaksanaan shalat Maghrib disyariatkan untuk

dijamak dengan shalat Isya di Muzdalifah, dan Usamah tidak
mengenal Sunnah itu (menjamak shalat Maghrib dan Isya' di

Muzdalifah) sebelumnya."

Adapun alasan Ibnu Abdil Barr tentang tidak disyariatkannya

wudhu dua kali untuk satu shalat tidak dapat melemahkan keterangan

yang telah dikemukakan, sebab ada kemungkinan wudhu yang kedua

itu dilakukan karena hadats. Di sampin-e itu, syarat yang mengatakan

tidak bolehnya memperbarui wudhu kecuali bagi yang telah

melakukan shalat fardhu maupun sunah, bukanlah syarat yang

disepakati oleh seluruh ulama. Bahkan sejumlah ulama membolehkan

memperbarui wudhu tanpa syarat tersebut, meski pendapat yang lebih

benar adalah pendapat pertama. Hanya saja Nabi SAW melakukan

wudhu pertama untuk menjaga agar tetap berada dalam keadaan suci,

khususnya keadaan saat itu sangat memerlukan kondisi yang

senantiasa suci karena banyaknya berdzikir kepada Allah SWT. Di
samping itu, beliau SAW memperingan wudhu karena persediaan air
yang relatif minim.

Al Khaththabi berkata, "Alasan Nabi SAW tidak
menyempurnakan wudhu ketika singgah di jalan setapak tersebut,

adalah agar beliau senantiasa dalam keadaan suci selama dalam

perjalanan. Yang demikian diperbolehkan, sebab beliau tidak
bermaksud wudhu untuk shalat. Ketika sampai dan ingin shalat, maka
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beliau menyempurnakan wudhunya." Dalam hadits ini terdapat

keterangan tentang bolehnya bagi pengikut untuk mengingatkan

amalan yang ditinggalkan agar orang yang diikuti dapat

melakukannya. atau menjelaskan persoalan yang sebenarnya.

,Vti A;lt Gi ,? @ingga beliau mendatangi MuztJalilah lalu

shalat). Yakni, beliau tidak melakukan kegiatan apapun sebelum

shalat. Dalam riwayat ]oPl*"ll" .Y:oiL r.".:*,|tfltiy,oleh Imam

Muslim disebutkan, s(3dt'1 */t s&e 6it { ," lt P (Kemudian

beliau berjalan hingga sampai ke Muzdalifah, lalu beliau shalat

Maghrib dan Isya'). Hal ini telah dijelaskan dalam riwayat Imam

Malik pada bab berikutnya dengan lafazh. 
'&6 Att* zA.S"Tr ,V ;'

#l'i,l-f e" 4 i;1k iti "i,+/' ;cj'a>tut,;Jt i,;*i'
\;44ji- l', ,tY.i 

'at'2sr 
@irgg, beliau datang ke Muzdalifah lalu

wudhu dan menyempurnakan wudhunya. Kemudian dilakukan iqamat

dan beliau shalat Maghrib. Setelah itu, setiap orang mengistirahatkan

untanya di tempat penginapannya, kemudian dilakukan iqamat untuk

shalat lalu beliau shqlat Isya', dan beliau tidak melakukan shalat di

antora kedua shalat itu).

Imam Muslim memberi penjelasan melalui jalur lain dari

Ibrahim bin Uqbah, dari Kuraib, bahwa mereka hanya

mengistirahatkan unta di antara kedua shalat itu, t6i 
-i ,:-:lilt ittlt

rb "j (ti',t;,Jlr '?,ii & tii^i lJj ,i6r (Maka ditat<sanakanlah

shalat Maghrib, lolu *onuria mengistirahatkan unta. Mereka tidak

sempat membuka ikatan [pelana] hingga melaksanakan shalat lsya'.

Maka mereka melakukan shalat lalu membuka ikatan [pelanaJ).
Seakan-akan mereka melakukan perbuatan itu sebagai wujud kasih

sayang terhadap hewan, atau agar mereka aman dari gangguannya.

Pada hadits ini terdapat isyarat bahwa Nabi SAW

mempersingkat bacaan pada kedua shalat itu. Begitu pula

dibolehkannya melakukan pekerjaan-pekerjaan ringan di antara kedua

shalat dan ini tidak memutuskan shalat jamak. Maksud lafazh dalam
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riwayat lmam Malik. "Dan beliau tidqk shalal di unlara keduanya",

yakni tidak melakukan shalat sunah di antara shalat Maghrib dan

Isya'. Kemudian akan disebutkan hadits Ibnu Umar mengenai masalah

itu setelah dua bab.

''tbit Jsl d $emuaian Al Fatthl membonceng), yakni dia naik

di belakang Rasulullah SAW. Dia adalah Al Fadhl bin Abbas bin

Abdul Muthalib. Tersebut dalam riwayat Ibrahim bin Uqbah yang

dikutip oleh Imam Muslim, "Kuraib berkata kepada Usamah, 'Apa
yang kalian lakukan ketika berada di waktu pagi?' Dia berkata.

'Beliau SAW membonceng Al Fadhl bin Al Abbas sedang aku

berpacu dengan orang-orang Quraisy berjalan di atas kedua kakiku',
yakni menuju Mina." Adapun pembicaraan mengenai talbiyah akan

diterangkan setelah tujuh bab.

Hadits ini telah dijadikan dalil tentang jamak takhir,s yakni
perbuatan Rasulullah SAW yang mengerjakan dua shalat sekaligus
(shalat jamak) di Muzdalifah. Akan tetapi menurut ulama madzhab

Syafi'i dan ulama lainnya, bahwa hal itu dilakukan karena dalam

keadaan safar. Sedangkan menurut ulama madzhab Hanafi dan Maliki,
sebabnya adalah pelaksanaan haji. Lalu Al Khaththabi mengemukakan
pendapat yang terkesan janggal, dia berkata, "lni merupakan dalil
tidak bolehnya orang yang menunaikan haji untuk mengerjakan shalat

Maghrib bila bertolak dari Arafah hingga sampai di Muzdalifah.
Seandainya shalat Maghrib tersebut boleh dikerjakan di tempat lain,
tentu Nabi SAW tidak akan mengakhirkannya dari waktunya."

t 
Jurnuk ta'khir adalah mengumpulkan dua shalat dan mengerjakannya pada walitu shalat kedua,

seperti mengumpulkan shalat Maghrib dan Isya dan mengerjakan keduanya pada waktu shalat Isya'
Wallahu a'lam -penerj.
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94. Perintah Nabi SAW untuk Tenang Ketika lfadhah dan Isyarat
Beliau kepada Mereka dengan Menggunakan Cemeti

,,ro. \,, ,7. to, i'.. , >it;+? Ar'ub'.t _r+ it G;"r- JF' 4\ J"y ;;: ; .-xal ;c
l-r/

^.. i. I t,.. a o',, f . i. .. t,... .'., t-iiut )2')t',*' lo'z'/'
t> e: L e 'Aef ?y *:4Je 4rl ,P ,?t c.. c) 4;l

adl_y"4'$G ,,!/.t1'-t'') \:.",ii r+! (r'; iirrl *t *

t:-e:i.,(t;,ii)ti u'-#, ,'3r; 'jii, .-'E:v- f;';i f.fu3i

1671. DariSa'id bin Jubair (-un,un Uuauf. Walibah Al Kufi)
diriwayatkan. "lbnu Abbas RA telah menceritakan kepadaku
bahwasanya ia bergerak (bertolak) bersama Nabi SAW pada hari
Arafah. Lalu Nabi SAW mendengar di belakangnya bentakan keras
serta pukulan dan suarae bagil0 unta. Maka Nabi SAW
mengisyaratkan dengan cemetinya kepada mereka seraya bersabda,
'\4/ahai sekalian manusia, hendaklah kolian bersikap tenang, karena
sesungguhnya kebaikan bukan didapotkan dengan terburu-buru
(idhaa')'."

Lafazh Audha'uu bermakna berjalan dengan cepat. Kata
Khilaalakurz berasal dari kata takhallul yang bermakna "di antara

kalian". Allah SWT berfirrnan, "Wa fajjarna khilualohuma (dan
kami memancarkan di antora keduanya\."

Keteransan Hadits:

t?)(bentakor), yakni seruan untuk memacu unta.

' Pud, salah satu naskah. lafazh "suara" tidak dicantumkanlt' 
Pudu salah satu naskah tertulis. .F)v (terhadap unta;.
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l." r,z'1 Ql u n p u ku I u n\, d i tambahkan da I am ri wayat Karimah, € 1,e' i
(don suara), seakan-akan tambahan ini hanya kesalahan penulisan

lal-azh 6."?j. lalu sa-va mengira di antara keduanya terdapat kata

penghubung.

*u, i* lne"aaHqh kalian bersikap tenang) yakni dalam

berjalan. Maksudnya berjalan dengan perlahan dan tidak berdesak-

desakan.

Ltb;-lt)'d 'i, ;-t$ lkorrro sesungguhnya kebuikan bukan

didapatkun tlengan terburu-buru). Lafazh Al lidhaa ' artinya berjalan

dengan cepat. Ada pendapat yang mengatakan bahwa Al lidhaa'

adalah cara berjalan seperti berlari-lari kecil. Maka, Nabi SAW

menjelaskan bahwa memaksakan diri untuk berjalan dengan tergesa-

gesa bukanlah suatu kebaikan dan bukan pula sarana untuk

mendekatinya. Dari sini Umar bin Abdil Azizmendasari perkataannya

ketika berkhutbah di Arafah, ,? efJrt'"6J') ,L|)i L7 ,? *'e3t d
U'7i g"tonlah dikataknn lebih dahtiltt [menangJ orong yang unta

don kudanya [sampai] lebih dahulu, okan tetapi orang yang lebih

dahulu ctdalah orang 1'ang diampuni dosarrya). Al Muhallab berkata,

"Hanya saja Nabi SAW melarang mereka berjalan dengan cepat

sebagai wujud belas kasih atas mereka agar tidak mengalami

kepayahan karena jarak perj alanan yang cukup j auh."

o t -a i . t. .afi|;,i f_*\i (lafazh audha'uu bermakna cepat-cepat). Kalimat

ini berasal dari Imam Bukhari, dan ini adaiah perkataan Abu Ubaidah

dalam kitabnya Al Maiaz.

'& ,,F 'U '€:/,, (lafazh khilaalakum berasal dari kata

takhaltul yang bermakna .di antara kalian). Ini juga merupakan

perkataan Abu Ubaidah. Adapun lafazhnya, "Dan firman-Nya l4/ala

audha'uu'. yakni sungguh mereka akan cepat-cepat. Firman-Nya

'khilaalakum', yakni di antara kamu dan asalnya adalah 'takhallul'."

Ulama selainnya berkata, "Maknanya adalah, sungguh kalian akan
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menyebarkan An-Namimah di antara kalian." Dikatakan; "utftlha'a al
ba'iir" bermakna mempercepat jalannya unia. Lafazh ini dikhususkan

bagi yang menaiki kendaraan, sebab ia lebih cepat daripada orang

yang berjalan kaki.

W :(4y, €i:> (dan Kami memancurkctn (li ontara

keduanya). Ini juga merupakan perkataan Abu Ubaidah, yang mana

lafazhnya. "l(a .faijarnqa khilaalahuma", yakni di tengah keduanya

atau di antara keduanya". Hanya saja Imam Bukhari menvebutkan

tafsiran ini karena adanya kesesuaian lafazh oudha'uu dengan lafazh

al iidhaa '. Lalu oleh karena lafazh khilaal berkaitan dengan lafazh

audha'uu, maka beliau menyebutkan pula tafsimya untuk memberi

faidah yang lebih banyak.

95. Mengumpulkan (Menjamak) Dua Shalat di Muzdalifah

E; ,i;-'u- 'fi CiL \, n, :"t ; ;;u,f t ,-,'., J
l: $i'i iq ',-l1lr J? i? u *', qr ir .* o' J'; ,
,,a:r)r j; .*ci itiat ,jg ii.n:r':'o) ',ji i'*1, #
;t:u\"f {i; -;rti;i>rA',: :af'i €--GU:*

.t1ifi.,pi; JiitLsr..;;ii ,u, G
1672. Dari Kuraib, dari Usamah bin Zud;, aun*u iu

mendengar (Kuraib) berkata, "Rasulullah SAW bergerak (bertolak)

dari Arafah lalu turun di jalan setapak dan buang air kecil. Kemudian

beliau berwudhu tanpa menyempurnakan wudhunya. Aku berkata

kepadany4 'Shalat?' Beliau SAW bersabda, 'Shalat di depanmu'.

Beliau mendatangi Muzdalifah lalu berwudhu seraya

menyempurnakan wudhunya, kemudian dilakukan iqamat untuk shalat

dan beliau shalat Maghrib. Kemudian setiap orang mengistirahatkan
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untanya di tempat menginapnya. kemudian dikumandangkan iqamat

untuk shalat dan beliau pun melakukan shalat [sunah] dan beliau

tidak shalat di antara keduanya."

Keterangan:

(Bah mengumpulkan [meniamak] dua shalat di Muzdalifah).

Yakni, shalat Maghrib dan Isya'. Dalam bab ini disebutkan hadits

Usamah yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

96. Orang yang Mengumpulkan (Menjamak) Antara Keduanya

tanpa Melakukan Shalat Sunah

i &j qE h' * ;t $ :'J$ t4L bt'o-*'r'.i tt ;
\) l47.'&J, ";GU r;A ;-v(s ,ls & ,t*irr ,-pt

,lz/

- to - - '.t 
oqt:tF iiP

1673. Dari Abdullah bin Umar RA, dia berkata, "Nabi SAW
menjamak antara shalat Maghrib dan Isya' di Muzdalifah. Masing-

masing dari keduanya (dilaksanakan) dengan satu iqamat dan beliau

tidak melakukan shalat sunah di antara keduanya, dan tidak pula

setelah melakukan masing-masing dari keduanya."

, ,/.
,o t . I t z o9 - . . #

J-f -, sl 4;rLai)t qy-l
.toc

,l-il(1 -;)t

-r{l "iJ- 
l-U .r^JejJl Jl-} J.cJJl J-, ''c

1/
c , A -z 

^ 
, \

t lt-)l a-.-- ; f P S qle at .jI", dll

.^,ar")u

1674. Dari Abdullah bin Yazid Al Khathmi, dia berkata, "Abu
Ayyub Al Anshari telah menceritakan kepadaku bahwasanya
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Rasulullah SAW menjamak shalat Maghrib dan Isya' di Muzdalifah
pada saat haji Wada'."

Keterangan Hadits:

(Bab orung yang me4iamak anlara keduanya), yakni kedua
shalat yang disebutkan pada bab terdahulu (Maghrib dan Isya').

{*. Oi Mu zda I ifoh). Dinamak an A I Jam' (perkumpulan) karena

di tempat itu Adam berkumpul kembali dengan Hawa, laru Adam
mendekati Hawa. Diriwayatkan dari eatadah bahwasanya dinamakan
Al Jam 'karena di sana dilakukan dua shalat yang dijamak. Sebagian
Iagi mengatakan bahwa nama tempat itu diambir dari sifat para
penghuninva. dimana mereka berkumpul dan mendekatkan diri
kepada Allah swr. Adapun penamaan Muzdalifah bisa saja karena
manusia berkumpul padanya, atau karena keberadaan mereka yang
mendekati Mina, atau karena manusia di sana saling berdekatan, atau
karena manusia singgah di sana pada setiap malam, atau karena ia
merupakan tempat mendekatkan diri kepada Allah, atau karena ia
merupakan tempat berkumpulnya Adam dan Hawa..

q :itt Y il ,P \ (dan tidak pula seretah metakukan

masing-masing dari keduanya). Dari lafazh ini dapat diketahui bahwa
Nabi SAW tidak mengerjakan shalat sunah setelah shalat Maghrib dan
Isya'. oleh karena antara Maghrib dan Isya' tidak banyak waktu
luang. maka dinyatakan dengan tegas bahwa beliau tidak mengerjakan
shalat sunah di antara keduanya. Berbeda dengan shalat Isya', dimana
ada kemungkinan beliau tidak, mengerjakan shalat sunah sesaat setelah
selesai shalat Isya', akan tetapi beliau melakukannya setelah larut
malam. Berdasarkan kemungkinan ini, maka para ahli fikih
mengatakan bahwa shalat sunah Maghrib dan Isya' dapat diakhirkan.

Ibnu Mundzir telah menukil adanya Uma, untuk tidak
mengerjakan shalat sunah di antara shalat Maghrib dan Isya' saat di
Muzdalifah, karena mereka (para ulama) sepakat bahwa yang
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termasuk Sunnah adalah mengumpulkan antara shalat Maghrib dan

Isya' di Muzdalifah. Barangsiapa mengerjakan shalat sunah di antara

keduanya, tidak dapat dikatakan bahu.a dia telah menjamak kedua

shalat tersebut. Namun, nukilannya mengenai kesepakatan tersebut

digoyahkan oleh perbuatan Ibnu Mas'ud seperti yang akan disebutkan

pada bab berikutnya.

!t"#lu, (di Muztlotifltft). Hal ini dijelaskan oleh lafazh dalam

riwayat Imam Malik dari Yahya bin Sa'id yang diriwayatkan oleh

Imam Bukhari dalam pembahasan tentang Al Maghazi (peperangan)

dengan lafazh, e/, 4:it zE; € *: !o i' .,l;a i' J'',2g Jb'^fl

V ,yr 2 lBoh*rtnnya ia mengerictkan shalat maghrib dan Isya

sekoligus [jamak] bersama Rasulullcth SAW pada haii Wada'). Lalu

dalam riwayat Ath-Thabrani melalui jalur Jabir,_Al Ju'fi dari Adi

dengan sanad seperti di atas, 
!6Ur. f', *lf1 r:t +ri'1Jt 61e.r,tv

6l'>t1 (Beliau shslat Maghrib tiga rakaat dan Isya' dua rakaat di

Muzdalifah dengan satu kali iqomat). Riwayat ini merupakan

bantahan bagi pendapat Ibnu Hazm "Sesungguhnya dalam hadits Abu

Ayyrb tidak disebutkan tentang adzan maupun iqamat", karena Jabir

meski tergolong perarvi lemah. tetapi pernyataannya tentang iqamat

telah diriwayatkan pula oleh Muhammad bin Abi Laila dari Adi yang

juga dikutip oleh Ath-Thabrani. Maka, salah satu dari keduanya

menguatkan yang lainnya.

97. Orang yang Adzan dan Iqamah untuk Masing-masing Shalat

(Maghrib dan Isya')

,1t. .1a .
Ll.t->

)c z .ie .
:Ju

,c/
,l*'e:Ju ii6-:l -fr 6L ";) t::|L Jti .r sk b"s

t d;;ir 6v A i, ,f., :, "3 
d. ,5'; ti; ,-*')t

;+pt ;*'i ?tt?, riit >L1 ;ii U' 7 6-;'ri ^;iU orili
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'Jv 
7v?, ;t\G 6'rl ';i d

'dbA,.Fygir

kt
,i$s ) ,,l.J. ;_,,)
t ,a , t1o/ I no -
JJ-:JI d"t Y :1.,p-c

Lt 'iu r.;)l
l.e JL;

1675. Amr bin Khalid telah menceritakan kepada kami, Zuhair
telah menceritakan kepada kami, Abu Ishaq telah menceritakan
kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Abdunahman bin yazid,

berkata, "Abdullah RA menunaikan haji, lalu kami mendatangi
Muzdalifah ketika (waktu) adzan untuk shalat Isya' atau mendekati
waktu tersebut. Dia memerintahkan seseorang mengumandangkan
adzan lalu iqamat. Kemudian ia shalat Maghrib, lalu shalat (sunah)
sesudahnya dua rakaat. Kemudian ia minta dibawakan hidangan
malam dan ia pun makan malam. Kemudian ia memerintahkan 

-akukira seorang laki-laki- untuk adzan dan iqamat (Amr berkata, "Aku
tidak mengetahui keraguan yang ada melainkan berasal dari Zuhair.").
Kemudian beliau shalat Isya' dua rakaat. Ketika fajar telah terbit, ia
berkata, 'Sesungguhnya Nabi sAw tidak mengerjakan pada waktu
seperti sekarang kecuali shalat ini di tempat ini dan di hari ini'.
Abdullah berkata, 'Keduanya adalah dua shalat yang dipindahkan dari
waktu keduanya; shalat Maghrib setelah manusia sampai di
Muzdalifah dan shalat Fajar ketika fajar telah terbit'. Ia berkata, 'Aku
melihat Nabi SAW melakukannya'."

Keteransan Hadits:

(Bab orang yang adzan dan iqamafiuntuk masing-masing dari
keduanya), yakni untuk shalat Maghrib dan Isya' di Muzdalifah.

t o/-
-t

;j-ar
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{ {Abdullah menger.iakutt hctii). Dalam riwayat Ahmad

dari lJasan bin Musa. dan dalam rirlayat An-Nasa'i melalui jalur
Husain bin Ayyasy. keduanya dari Zuhair sama seperti sanud di atas

disebutkan, "Abdullah bin Mas'ud mengerjakan haji. maka Alqamah

memerintahkanku untuk mengiringinya dan aku pun senantiasa berada

di dekatnya dan selalu bersamanya". Sedangkan dalam riwayat Isra'il
yang disebutkan pada bab berikut, W uif ik Jl i' * t */
(Aku keluctr bersama Abduilah ke Mukkah kemudiqn kami mendatangi

Muzdolilah).

)tz_l yv (la memerintahkun seseorung). Saya belum

menemukan nama laki-laki yang dimaksud. Barangkali dia adalah

Abdurrahman bin Yazid, sebab dalam riwayat Hasan dan Husain

disebutkan, "Aku bersamanya, lalu kami mendatangi Muzdalifah.
Ketika terbit fajar. ia berkata 'Berdirilah'. Aku berkata,

'Sesungguhnya saat ini aku tidak pernah melihatmu melakukan shalat

padanya'."

f3 4:r ffi' '&i, ,lj*'Jv ftl\ o\ii 6,i 'ri t (kemudran ia

memerintahknn -aku kira seorang laki-laki- untuk adzan dan qamat.

Amr berkata, " Dan aku tidak mengetahui keraguan padanya kecuali

berasal dari Zuhair"). Amr bin Khalid (guru Imam Bukhari dalam

riwayat ini) telah menjelaskan bahwa keraguan tersebut berasal dari

gurunya, yakni Zuhair. Al Ismaili meriwayatkan melalui jalur Al
Hasan bin Musa dari Zuhair seperti yang dinukil darinya oleh Amr,

tetapi ia tidak mengatakan seperti )'ang dikatakan oleh Amr.
Kemudian diriwayatkan oleh Al Baihaqi melalui jalur Abdunahman

bin Amr dari Zuhair, yang mana dikatakan, "Kemudian dia

memerintahkan... Zuhair berkata, "Aku kira adzan dan qamat." Akan

disebutkan setelah satu bab riwayat Isra'il dari Ishaq untuk

mempertegas apa yang dikatakan oleh Zuhair, fut Si; r;;,; *f 'j

W. irl,,jir: eaib 06\ blri fr? iS (Kemudian kami mendatangi

Muzdalifuh, maka ia mengerjakan dua shalat, setiap salah satu dari
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keduonya dengan salu qdzan tlan iqamat tlan makan malum tli anlura
keduanya).

Ibnu Khuzaimah dan Imam Ahmad meriwayatkan meralui jalur
Ibnu Abi Zdidah dari Abu Ishaq dengantafazh, e t e i $\ 0\6

ittb 0\6 ;,t,'lu. t5t,s- ,5=. c,s. j;ryt 
'vt e6?:i16 i6 i ,* j

(la adzan dan qamat kemudian shalat Maghrib, lalu makun malam,
kemudian adzan dan iqamat lalu shalat Isya', kemudian bermctlam di
Muzdalifah. Hinggo ketika .fajar telah terbit, dikumandangkon ctdzan
dctn qamat).

Imam Ahmad meriwayatkan pula melalui jalur Jarir bin Hazim
dari Abu Ishaq, jj't.;|a1t ,..,;.16"j e;t ,t:;.os j ,;;;rtr,p
(la mengimami kami shalat Maghrib, kemudian minta dihidangkan
makanan lalu ia pun makan malam. Kemudian ia berdiri dan
melakukan shalat Isya' lalu tidur).

Dalam riwayat Al Ismaili melalui riwayar Syababah dari Ibnu
Abi Dzi'b (mengenai hadits ini) disebutkan, r.ii :it'r F ,;tLy,l':
ti,ili 1) (Dan ia tidak mengerjakan shalat sunah sebelum

mengerjakan masing-masing dari keduanya dan tidak pula
sesudahnya).

Dalam riwayat Imam Ahmad dari Zuhair, 6bLj U o1'd 'a[s
t4$'.J? e$-1, pltu berkota kepadanya, ,,sesungguhnya ini adalah

u'ctktu yang aku tidak pernah melihatmu mengerjakan shalat
padanya. ").

Dalam hadits ini terdapat keterangan disyariatkannya adzan dan
iqamat untuk masing-masing shalat yang dijamak. Ibnu Hazmberkata,
"Kami tidak menemukan keterangan demikian diriwayatkan langsung
dari Nabi sAw. Jika keterangan itu dapat dibuktikan berasal dari
beliau, niscaya kami akan berpendapat seperti itu." Kemudian ia
meriwayatkan melalui jalur Abduffazzaq dari Abu Bakar bin Ayyasy,
dari Abu Ishaq (sehubungan dengan hadits ini), "Abu Ishaq
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menyebutkan hal itu kepada Abu Ja'l-ar Muhammad bin Ali, dia

berkata, 'Adapun kami ahlul bait. demikianlah yang kami lakukan'."

Ibnu Hazm berkata, "Dan telah diriwayatkan dari Umar siapa saja

yang melakukan hal itu." Saya (lbnu Hajar) katakan, Ath-Thahawi

telah meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari Umar.

Kemudian Ibnu Hazm menakwilkan riwayat dari Umar bahwa

saat itu para sahabatnya berpencar, maka ia melakukan adzan unfuk

mengumpulkan mereka. Akan tetapi cukup jelas bagaimana

penakwilan ini tampak dipaksakan. Jika yang demikian mungkin

berlaku pada Umar 
-karena 

kedudukannya sebagai pemimpin yang

menjadi penanggung jawab pelaksanaan haji- tapi tidak berlaku bagi

Ibnu Mas'ud. sebab meski bersama beberapa sahabatnya. ia tidak

membutuhkan orang yang diminta mengumandangkan adzan untuk

mengumpulkan mereka. Makna lahir hadits ini dijadikan landasan

oleh Imam Malik, yang juga merupakan pendapat yang dipilih oleh

Imam Bukhari.

Ibnu Abdil Barr meriwayatkan dari Ahmad bin Khalid bahwa ia

merasa heran atas sikap Imam Malik yang berpegang dengan hadits

Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan ulama Kufah, padahal hadits itu
mauquf (tidak dinisbatkan langsung kepada Nabi SAW) serta tidak

pula ia riwayatkan sendiri. Lalu dia meninggalkan hadits yang

diriwayatkan ulama Madinah dengan jalur yang marfu ' (langsung dari

Nabi SAW).

Ibnu Abdil Barr berkata, "Aku merasa heran dengan sikap

ulama-ulama Kufah yang berpegang dengan hadits yang diriwayatkan

oleh para ulama Madinah, yakni mengerjakan kedua shalat tersebut

dengan satu adzan dan satu iqamat, lalu meninggalkan hadits yang

mereka riwayatkan dari Ibnu Mas'ud."

Saya (Ibnu Hajar) katakan. untuk menjawab semua itu dapat

dikatakan, bahwa Imam Malik berpegang pada perbuatan Umar,

meskipun dia tidak meriwayatkannya dalam kitab Al Muwaththa'.

Sementara Ath-Thahawi berpegang dengan keterangan dari Jabir -
yakni dalam haditsnya yang panjang- yang diriwayatkan oleh lmam

274 - FATHUL BAARI



Muslim, bahwa ia menjamak shalat Maghrib dan Isya' dengan satu

adzan dan dua iqamah, dan ini merupakan pendapat Imam Syaf i
dalam madzhabnyayanglama (qaul qodim) serta salah satu pendapat

yang diriwayatkan dari Imam Ahmad dan pendapat yang dipegang

oleh Ibnu Majisyun serta Ibnu Hazm. Lalu Ath-Thahawi menguatkan

pendapat ini dengan menganalogikan kepada shalat jamak Zhuhur dan

Ashar di Arafah.

Imam Syaf i mengatakan dalam madzhabnya yang baru (qaul

jadid) serta Ats-Tsauri dan salah satu pendapat yang dinukil dari

Imam Ahmad, "Kedua shalat itu dikerjakan sekaligus dengan dua kali

iqamah." Ini merupakan makna zhahir hadits Usamah yang telah

disebutkan, ,*l' '?,i1 & f4 di a6r ir;( i;/t Toii liqarrohtmruk

shalat Maghrib dilakukan, kemudian manusia mengistirahatkan fimtu
merekal dan belum sempat melepaskan ikatan [pelanal hingga

dikumandangkan iqamah untuk shalat Isya')

Telah diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa masing-masing sifat

tersebut telah diriwayatkan oleh Ath-Thahawi dan selainnya, Seakan-

akan Ibnu Umar berpendapat bahwa masalah ini diserahkan kepada

masing-masing individu untuk memilihnya. Ini adalah pendapat yang

masyhur dari Imam Ahmad.

Hadits Ibnu Mas'ud dijadikan sebagai dalil botehnya melakukan

shalat sunah di antara dua shalat yang dijamak. berdasarkan perbuatan

Ibnu Mas'ud yang makan malam di antara kedua shalat tersebut.

Namun, perbuatan Ibnu Mas'ud tidak dapat dijadikan hujjah (dalil)

mendukung pendapat di atas, sebab ia tidak menisbatkannya langsung

kepada Nabi SAW. Bahkan, barangkali ia tidak bermaksud menjamak

kedua shalat tersebut. Tapi makna lahiriah perbuatannya mendukung

hal ini, berdasarkan perkataannya, "Sesungguhnya Maghrib

dipindahkan dari waktunya". Dia beranggapan bahwa waktu tersebut

adalah waktu khusus untuk shalat Maghrib, tetapi ada kemungkinan

bahwa dia bermaksud menjamak dua shalat, hanya saja dia

berpandangan bahwa melakukan perbuatan di antara kedua shalat
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yang dijamak tidak memutuskannya apabila seseorang telah berniat

untuk menjamakkan keduanya.

Ada pula kemungkinan makna perkataan beliau' "Dipindahkan

dari waktunya". yakni dari waktunya yang biasa. Sedangkan

perkataannya sehubungan dengan shalat Subuh bahwa ia dipindahkan

dari waktunya bukan berarti ia mengerjakan shalat Fajar sebelum

terbit fajar. akan tetapi maksudnya dipindahkan dari waktu

pelaksanaannya yang biasa jika tidak bepergian. Hal ini tidak dapat

dijadikan hujjah (dalil) oleh mereka )"ang tidak memperbolehkan

melakukan shalat Subuh ketika hari mulai teftrng, sebab mengerjakan

shalat Subuh pada saat hari mulai terang telah dinukil dari Aisyah dan

selainnya, seperti telah diterangkan dalam pembahasan tentang

mawaqit (waktu-waktu shalat). Bahkan yang dimaksud di sini adalah.

jika ia didatangi oleh orang yang memberitahukan tentang terbitnya

fajar, maka ia shalat dua rakaat fajar di rumahnya, kemudian keluar

untuk shalat Subuh pada saat hari mulai terang (remang-remang).

Adapun di Muzdalifah, orang-orang telah berkumpul dan subuh

berada di hadapan mereka, maka ia bersegera melakukan shalat Subuh

pada awal munculnya fajar, hingga sebagian mereka belum melihat

fajar dengan jelas. Hal ini tampak jelas pada riwayat Isra'il berikut,

"Kemudian ia shalat fajar (Subuh) ketika fajar terbit." Sebagian

mengatakan "fajar telah terbit". dan sebagian lagi mengatakan "fajar

belum terbit".

Para ulama madzhab Hanafi telah menjadikan hadits lbnu

Mas'ud sebagai dalil untuk tidak menjamak dua shalat selain pada hari

Arafah dan ketika berada di Muzdalifah. berdasarkan perkataan Ibnu

Mas'ud. "Aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW mengerjakan

shalat bukan pada waktunya kecuali dua shalat". Adapun para ulama

yang membolehkan menjawab. bahwa orang yang hafal menjadi

alasan untuk menolak keterangan orang yang tidak hafal. Sementara

menjamak dua shalat telah tercantum dalam hadits Ibnu Umar, Anas,

Ibnu Abbas dan selain mereka, seperti yang telah dijelaskan. Di

samping itu, menetapkan dalil dari perkataan Ibnu Mas'ud hanya
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diambil dari makna implisit (ma/hum), sementara mereka tidak
mengakuinya sebagai salah satu metode menetapkan hukum. Adapun
mereka yang mengatakan makna implisit sebagai salah satu metode
penetapan hukum mempersyaratkan agar ia tidak bertentangan dengan
pernyataan tekstual. Begitu pula pembatasan yang dikatakan oleh Ibnu
Mas'ud,'tidak dapat dipahami seperti makna lahiriahnya berdasarkan
kesepakatan adanya syariat menjamak shalat Zhuhur dan Ashar ketika
di Arafah.

98. Orang yang Memberangkatkan Anggota Keluarganya yang
Lemah Lebih Dahulu di Malam Hari. Mereka Wukuf di

Muzdalifah dan Berdoa, Lalu Diberangkatkan Lebih Dahulu
Apabila Bulan Telah Terbenam

it 3i oK1

,7-;lt;>A --

o s1 - -,rd l+

'etf q.'F'ri
6

aljt
t t"o-r )

,t
1 -z ,z loz

:)jt- t^4e
u

ilr

t,
1676.Dan, Ibnu Syihab, dia berkata, Salim berkata, "Abdullah bin

umar RA memberangkatkan lebih dahulu anggota keluarganya yang
lemah. Mereka wukuf di Masy'aril Haram di Muzdalifatr pada malam
hari dan berdzikir kepada Allah atas apa yang nampak bagi mereka.
Kemudian mereka kembali sebelum imam wukuf dan bertolak. Di
antara mereka ada yang sampai ke Mina pada saat shalat Subuh. dan di
antara mereka ada yang sampai sebelum itu. Apabila sampai, mereka
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langsung melontar jumrah." Ibnu Umar berkata, "Rasulullah SAW telah

memberi rukhshah (keringanan) bagi mereka."

-tt6a 4

J^, Ul :J*

1677. Dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata.

"Rasulullah SAW memberangkatkanku dari Muzdalifah pada malam

hari."

1678. Dari Ubaidullah bin Abi Yazid bahwa dia mendengar

Ibnu Abbas RA berkata, "Aku termasuk di antara orang-orang yang

diberangkatkan lebih dahulu oleh Rasulullah SAW pada malam

Muzdalifah bersama rombongan anggota keluarganya yang lemah."

i;,i'
o-, a -l ,

J^ .-l t,

cl-,1

,.
:.>

t->
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;
I

c-
J, 11 ;rJ. tj
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1679. Dari Ibnu Juraij, dia berkata, "Abdullah (mantan budak
Asma') telah menceritakan kepadaku dari Asma' bahwa dia (Asma')
singgah pada malam Muzdalifah di Muzdalifah, maka dia berdiri
untuk shalat. Dia shalat beberapa waktu lamanya kemudian berkata,
'Wahai anakku, apakah bulan telah terbenam?' Aku berkata. .Belum,.

Maka dia kembali shalat beberapa waktu lamanya lalu berkata,
'Apakah bulan telah terbenam?' Aku berkata, .Sudah,. Dia berkata,
'Berangkatlah'. Kami pun berangkat dan berlalu hingga dia merempar
jumrah, lalu kembali dan melakukan shalat Subuh di tempatnya. Aku
berkata kepadanya. 'wahai fulanah, tidaklah aku mengira melainkan
kita telah datang saat hari masih gelap!' Asma' berkata. "wahai
anakku, sesungguhnya Rasulullah sAW mengizinkannya untuk
wanita'."

z. ,, z ,,
r'l '.'i' -l cr -r -! c 7t./2 c '.t-6J O)tJ -4b,4i.*r C^it5 J- r*>

1680. Dari Aisyah RA, dia berkata, ..Saudah meminta izin
(untuk berangkat lebih dahulu ke Mina) kepada Nabi SAW pada
malam Muzdalifah -dan dia seorang yang gemuk serta lamban-
maka Nabi SAW memberi izin kepadanya.,,

\t ., ;r U;Vs a,;s;'pr rlj |dv ta,i il' qn a-:rc f
o:6 -y ;irt"utsj- ,,,6r ^k',p et'oi i;:; 

-& 
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;ur J';:, U;'tir o';i tid ,&!+
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1681. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Kami singgah di

Muzdalifah, maka Saudah meminta izin kepada Nabi SAW untuk

berangkat lebih dahulu sebelum rombongan orang-orang 
-dan

Saudah adalah wanita yang lamban- maka Nabi SAW memberi izin
kepadanya. Saudah berangkat sebelum rombongan orang-orang.

Adapun kami tetap tinggal (di Muzdalifah) hingga subuh, kemudian

kami berangkat bersama dengan Nabi. Sesungguhnya jika aku

meminta izin (untuk berangkat lebih dahulu) seperti yang dilakukan

oleh Saudah. itu lebih aku sukai daripada semua hal yang

menggembirakan."

Keterangan Hadits:

(Bab orqng yang memberang,katkan lebih dahulu onggoto

keluarganya yang lemalr), yakni baik dari kalangan wanita maupun

lainnya.

Kalimat, Ft qv rs! (apabila bulan telah terbenam) merupakan

penjelasan maksud perkataan Imam Bukhari "di malam hari" pada

judul bab. Di malam itu, bulan terbenam pada awal sepertiga malam

yang akhir. Berdasarkan hal ini maka Imam Syaf i dan ulama yang

sependapat dengannya berpendapat bahwa berangkat ke Mina dari

Muzdalifah itu diperbolehkan setelah masuk dua pertiga malam.

Penulis kitab Al Mughni berkata, "Kami tidak menemukan adanya

perbedaan pendapat tentang bolehnya memberangkatkan orang-orang

yang lemah lebih dahulu 
-pada 

malam hari- dari Muzdalifah ke

Mina."

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan empat hadits, yang

pertama adalah hadits Ibnu Umar RA.

o'ry';- t (kemudian merekn kembali). Dalam riwayat Imam

Muslim lebih jelas menyebutkan, o'iU 'i (Kemudian mereka

bertolak). Adapun makna riwayat pertama adalah; mereka kembali
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dari wukuf dan bersiap-siap untuk berangkat, ke Muzdalifah menu.iu

Mina.

*ht r'; i' J*tu:i e|*3i,Jlt-(&?nr oe:';,;r o€1

&S ktan lbnu (Jmar berkata, "Ra;;ulullah SAl4 memberi keringanan

kepada mereku."). Ibnu Mundzir menjadikan riwayat ini sebagai
pendukung pendapat yang mewajibkan orang yang tidak lemah untuk
bermalam (mabit) di Muzdalifah, sebab hukum mereka yang telah
diberi dispensasi (rukhshah) tidak sama dengan mereka yang tidak
diberi dispensasi. Dia berkata, "Barangsiapa berpendapat bahwa
keduanya memiliki hukum yang sama, maka berarti ia membolehkan
seluruh jamaah haii untuk tidak bermalam (mabil) di Mina. karena
Nabi SAW telah memberi keringanan bagi pengurus air minum
(siqayah) serta para penggembala untuk tidak menginap (mabit) di
Mina."

Ibnu Mundzir juga berpendapat, .,Jika dikatakan bahwa
keringanan itu hanya terbatas pada mereka yang mendapat
keringangan secara langsung, maka hanya orang yang diberi
dispensasi (rukhshah) oleh Rasulullah SAW yang boleh berangkat
lebih dahulu dari Muzdalifah."

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Alqamah. An-
Nakha'i dan Asy-Sya'bi berpendapat, "Barangsiapa tidak bermalam
(mabit) di Muzdalifah, maka hajinya tidak sah." sementara Atha'. Az-
Zuhri, Qatadah, Asy-Syaf i, para ulama Kufah dan Ishaq berkata,
"Orang yang tidak bermalam (mabit) di Muzdalifah harus membayar
dam (denda berupa menyembelih hewan)."

Mereka juga berpendapat, "Barangsiapa bermalam di
Muzdalifah. maka ia tidak boleh berangkat (menuju Mina -ed.)
sebelum lewat tengah malam."

Imam Malik berkata, "Barangsiapa melewati Muzdalifah, tetapi
tidak singgah, maka ia wajib membayar dam.Namun, jika ia singgah,
maka tidak wajib membayar damkaparrpun ia berangkat dari sana.,'
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l{adits Ibnu Umar mengandung dalil bolehnya melempar jumrah

Aqabah sebelunr matahari terbit. berdasarkan perkataannya. *Di

unlaranyu adu yung sumpai pada v,aktu shalat Subuh. Apabila taluh

.sumpai, iu melerupar.iumrah." Keterangan mengenai masalah itu akan

dijelaskan dengarr tegas pada hadits Asma' binti Abu Bakar (yakni

hadits ketiga di bab ini).

Hadits kedua adalah hadits Ibnu Abbas, yang lebih spesifik

menjelaskan siapa saja keluarga Nabi 1'ang mendapat izin dari beliau

untuk berangkat lebih dahulu. Imam Bukhari menyebutkan hadits ini
melalui dua jalur periwayatan. Pada jalur periwayatan kedua

dijelaskan bahwa izin untuk berangkat tidak khusus bagi Ibnu Abbas,

sebab lafazh pada jalur pertama "Nqbi SAW memberangkatkanku"

memberi asumsi bahwa hal itu khusus baginya. Sedangkan lafazh

pada jalur kedua. |n'&, Yi pafu di antaro orong-orong yong

diberongkatkan lebih dahulu) memberi keterangan bahwa yang

diberangkatkan bukan hanya dia.

Lafazh pada jalur periwayatan kedua, *i 
-e 

€ Ui antaro

anggota keluarganya yong lemaft) diriwayatkan juga oleh Imam

Bukhari pada bab "Mengerjakan Haji bagi Anak-anak" melalui jalur

Hammad dari Ubaidillah bin Abi Yazid dengan lafazh, +i l' C (dalam

rombongan orong-orqng yong berat fiemahfi. Imam Muslim

menambahkan melalui jalur yang sama, zii&lt.'t 'j,t 
'21 lAtau io

berkata bersama rombongan orang-orang yang lemah).

Sufuan telah meriwayatkan hadits ini melalui jalur lain yang

dikutip oleh Imam Muslim dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari

Sufran, dari Amr bin Dinar. dari Atha'. dari Ibnu Abbas yang sama

seperti di atas.

Jalur periwayatan hadits ini melalui Atha' telah dikutip oleh

Ath-Thahawi dari Ismail bin Abdul Malik bin Abu Ash-Shafir, dari

Atha', (ia berkata: Telah mengabarkan kepadaku lbnu Abbas) dia

berkata, "Rasulullah SAW berkata kepada Abbas pada malam
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Muzdatifah. ti Ji ?ti;A ti'ii 1,'&t ri*Ji v.u.'t t:rv,2,)*\t.

.r6t ",at'r13i (Pergitah bersama orong-orung, lcmah rlan wanita-

wanita kami, hendaklah mereka shalat Subuh di Mina dan melempor

.iumrah Aqabah sebelum bertemu dengan rombongan manusia)." la

berkata. "Atha' berbuat demikian setelah tua dan lemah."

Abu Daud meriwayatkan melalui jalur Hubaib dari Atha', dari

Ibnu Abba., ,.! ^t^i 
',tirb ie *i :o i' & i, 'J':-; o€

(Rasulullah SAl4 memberangkatkan lebih dahulu orqng-orang lemuh

di antarq keluarganya saat hari masih gelap). Sementara dalam

riwayat Abu Awanah dalam kitab Shahih-nya melalui jalur Abu Az-

Zubaft,dari Ibnu Abbas disebutkan, ilri;- Pj f io' .* nr jp, iri

!.tit q e it ,ri;lzlti ,;r=*tir (Rasa lullah SAIY memberangkatkan

lebih dahulu orang-orang yong menjodi longgungan serto yang lemah

ke Mina dori Mudzdalifah).

Hadits ketiga adalah hadits Asma' binti Abu Bakar Ash-Shiddiq.

Pada sanad hadits ini terdapat Abdullah (mantan budak Asma'). Nama

lengkapnya adalah Abdullah bin Kaisan Al Madani yang bisa

dipanggil dengan Abu Umar. Ia tidak memiliki riwayat dalam Shahih

Bukhari selain hadits ini, dan satu hadits lain yang akan disebutkan

pada bab-bab tentang umrah.

Ibnu Juraij menegaskan bahwa dia telah mendengar langsung

riwayat itu dari Abdullah, sebagaimana tercantum dalam riwayat

Musaddad dari Yahya. Demikian juga Imam Muslim, ia meriwayatkan

dari Muhammad bin Abu Bakar AI Miqdami dan Ibnu Khuzaimah

dari Bundar. Imam Ahmad meriwayatkan dalam Musnad-nya dari

Yahya.

Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur Isa bin Yunus, AI

Ismaili melalui jalur Daud AI Athar, Ath-Thabrani melalui jalur Ibnu

Uyainah, Ath-Thahawi melalui jalur Sa'id bin Salim, Abu Nu'aim

melalui jalur Muhammad bin Bukair, semuanya dari Ibnu Juraij.
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Abu Daud meriwayatkan dari Muhammad bin Khallad, dari

Yahya Al Qaththan. dari Ibnu Juraij. dari Atha', "Seseorang telah

mengabarkan kepadaku dari Asnla'."

Imam Malik meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, dari Atha'

bahwa mantan budak Asma' telah mengabarkan kepadanya. Demikian

pula yang diriwayatkan oleh Ath-Thabrani melalui jalur Abu Khalid

Al Ahmar. dari Yahya bin Sa'id.

Secara zhahir bahwa Ibnu Juraij mendengarnya dari Atha',

kemudian ia bertemu Abdullah dan menerima hadits itu langsung

darinya. Namun. ada kemungkinan mantan budak Asma' yang

menjadi guru Atha' bukanlah Abdullah.
,titii 6 (aku titlak mengira\. Dalam riwayat Imam Muslim

disebutkan dengan lafazh tegas. tt.Ji "rn ,4 
"rli 

(Aku berkata

kepadanya, "Sungguh kito datang saal keadaan masih gelap.").

Dalam riwayat Imam Malik disebutkan, ,*, C + 'rit

(Sungguh kito telah mendatangi Mina saat keadaan masih gelap).

Dalam riwayat Daud Al Athar disebutkan, J;1, rii;'ir 'tii lSungguh

kita telah berangkar pada wahu malam)- Kemudian dalam riwayat

Abu Daud disebutkan, r{L1 Prii,ei, ui-r tl iriit 1e*u berkara,

"sungguh kila teloh melempar jumrah pada malam hari dan kita

datang saat hari masih gelap.").
t.

dr'E J r,ii (beliau mengizinkan kepada wanita). Az-Zha'n

merupakan U"ntrt jamak (plural) dari kata "zha'iinah" artinya wanita

yang ada dalam tandu. Namun kata tersebut kemudian digunakan

untuk wanita secara mutlak. Dalam riwayat Abu Daud yang telah

disitir disebutkan, 'r*3 
1ll; i' "IIa 1' )?j * ou, ti'# g 6i

(Sesungguhnyct kami dahulu melalrukrtn perbuatan ini pada mosa

Rasulullah SArn.Sementara dalam riu'ayat Imam Malik disebutkan,
'A, ? 'i i e U.t',W & 'tA (Sungguh kami dahulu mengerjokan
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hul itu barsuntu orung yung lehih buik durimrr). IVtaksudny'a adalah

Nabi SAW.

Hadits ini diiadikan dalil bolehnya melempar .iunrrah sctclah

lajar sebelunr nratahari terbit. Adapun orang yang mc'lempar .iunrrah
sebelum fa.iar terbit. maka ia harus mengulanginl'a. Denrikian

pendapat yang dikemukakan oleh Imam Ahmad. Ishacl dan .iumhur
ulama. Lalu Ishaq menambahkan. ,-L1J t L}b|Y qij 1-1 (.sc.settrung

tiduk boleh melempur.jumrah sehelum muluhari terbit). Pandan-llan ini
merupakan pendapat An-Nakha'i, Mujahid. Ats-Tsauri dan Abu

Tsaur. Adapun Atha'. Asy-Sya'bi dan Asy-Syaf i membolehkan

nrelempar jumrah sebelum faiar terbit.

Jumhur ulanra rnendukung pendapat mereka dengan hadits Ibnu

Umar yang disebutkan sebelumnya. Sedangkan Ishaq berhuj.iah

dengan hadits Ibnu Abbas bahwasanya Nabi SAV/ bersabda kepada

para budak bani Abdul Muthalib, ,.liJr L'* ,FlJSt fj.';1 (Jangan

kulian melentpur juntreh sebelum malahuri terhit). Status hadits ini
adalah hasun. Abu Daud. An-Nasa'i. Ath-Thahawi dan lbnu Hibban
meriwayatkann).a melalui jalur Al Hasan Al Urani dari Ibnu Abbas.

Hadits ini juga dirivvayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ath-Thahawi
melalui beberapa jalur periwayatan dari Al Hakam, dari Miqsam. dari
Ibnu Abbas. Lalu Abu Daud meriwayatkannya dari jalur Hubaib. dari
Atha'.

Jalur-jalur periwayatan ini saling menguatkan. Oleh sebab itu,
Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Hibban menggolongkannya sebagai

hadits shahih. Jika orang yang diberi keringanan untuk berangkat

lebih dahulu dari Muzdalifah dilarang melempar jumrah sebelum fajar
terbit, maka tentu mereka yang tidak diberi keringanan lebih dilarang
untuk melakukann,"-a.

Adapun Imam Asy-Syaf i berdalil dengan hadits Asma' yang

terdapat di bab ini. Hadits ini dikompromikan dengan hadirs Ibnu
Abbas dengan memahami bahwa perintah untuk melempar jumrah

setelah terbit matahari berindikasi sunah. Pemahaman demikian
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didukung oleh riwayat yang dinukil oleh Ath-Thahawi melalui jalur

Syu'bah (mantan budak Ibnu Abbas) dari lbnu Abbas" dia berkata,

/t e e\; Li e.'t?t *i g &3 * i,' ..rr; '"it ,* (Nubi sAW

mengulusku bersuma keluargunyu dan heliau memerintahkanku untuk

melempar hersamaan dengan [t crbitnl'u J .fujar).

Ibnu Al Mundzir berkata. "sunnah dalam hal ini adalah tidak

melempar jumrah sebelum matahari terbit seperti dilakukan oleh Nabi

SAW, dan tidak boleh melempar sebelum fajar terbit. Barangsiapa

melempar sebelum fajar terbit. maka ia tidak perlu mengulanginya'

karena kami tidak mengetahui seorang ulama pun yang berpendapat

bahwa melempar jumrah sebelum fajar terbit hukumnya tidak sah."

Hadits ini juga dijadikan dalil -eugurnya kewajiban wukuf di

Masy'aril Haram bagi orang-orang yang lemah. Tapi sesungguhnya

hadits tersebut tidak dapat dijadikan dalil untuk pendapat ini, karena

riwayat Asma' tidak menyinggung masalah wukuf. dan hal itu
dijelaskan oleh riwayat Ibnu Umar sebelumnya.

Para ulama salaf berbeda pendapat mengenai masalah ini.

Menurut sebagian mereka; barangsiapa lewat di Muzdalifah lalu tidak

singgah di sana, maka ia wajib membayar dam (denda). Sedangkan

orang yang singgah. lalu bertolak menuju Mina pada malam itu

kapanpun waktunya, maka tidak ada sanksi baginya meskipun tidak

berhenti bersama imam (di Masy'aril Haram). Sementara Mujahid,

Qatadah, Az-Zuhri dan Ats-Tsauri berkata, "Barangsiapa tidak

berhenti di muzdalifah. maka ia telah melalaikan salah satu manasik

(rangkaian ibadah haji) dan wajib membayar dam." Ini juga yang

menjadi pendapat Abu Hanifah, Ahmad. Ishaq dan Abu Tsaur.

Lalu diriwayatkan dari Atha', dan juga merupakan pendapat Al
Auza'L bahwa orang yang tidak singgah di Muzdalifah tidak

mendapatkan sanksi apapun. Muzdalifah hanyalah tempat;

barangsiapa ingin singgah, maka hendaknya ia singgah' dan

barangsiapa tidak ingin singgah, maka ia tidak perlu singgah. Ath-

Thabari meriwayatkan dengan sanad.vang lemah dari Abdullah bin
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Amr dari Nabi SAW. iir.fl.ij' d:,t jf g". t.tl (Scsungguhnvu

Muzdulilirh hunyuluh tempal per.sinSigahun di uu,ul mulum hogi kuum
musliminl.

Sementara itu Ibnu binti Syafi'i dan Ibnu Khuzainrah
berpendapat bahwa berhenti di Muzdalifah adalah rukun. dimana haji
tidak sempuma bila tidak melakukannya. Lalu Ibnu Mundzir memberi
isyarat vang menguatkan pendapat ini. Ibnu Mundzir menukir pura
pendapat tersebut dari Alqamah dan An-Nakha'i. Namun. yang sangat
mengherankan. mereka mengatakan bahwa barangsiapa tidak berhenti
atau singgah di Muzdalifah, rnaka hajinya tidak sah dan hendaknya ia
menjadikan amalannya itu sebagai umrah. Laru Ath-Thahawi
mendukung pendapatnya dengan alasan bahrva Allah swr tidak
menyebutkan tentang singgah di Muzdalifah. bahkan Alrah SWT
lranya mengatakan. "Berdzikirlah kaliun kepadu Ailoh tri ,vusy'aril
Harem;'(Qs. Al Baqarah (2): l93)

Para ulama sepakat bahwa barangsiapa berhenti di Muzdalifah
tanpa mengucapkan dzikir, maka hajinya telah sempurna. Jika dzikir
yang tersebut dalam Al Qur'an tidak termasuk inti haji. maka lebih
tepat jika berhenti di Muzdalifah itu tidak digolongkan sebagai fardhu:

Dia juga berkata, "Adapun alasan yang mereka kemukakan dari
hadits Urw.ah bin Mudharris, dari Nabi SAW adalah. beliau bersabda,

7 u; rrg :i W i* u.5'p ;i,ru o€-, att.s.i .*t afu 6;-y i
'^rr; (Barongsipa turut serto bersama kami shalat Subuh di
Muzdalifah dan sebelum itu telah melakukan wukuf di Aralith pada
malam maupun siang hari, maka hojinya telah sempurna'), karena
ijma' ulama mengatakan bahwa apabila seseorang bermalam (mabit)
di Muzdalifah dan berhenti lalu terridur hingga tidak sempat
melakukan shalat Subuh bersama imam. maka hajinya dianggap
sempuma."

Hadits urwah telah diriwayatkan oleh para penulis kitab sunon
dan dinyatakan shahrft oleh Ibnu Hibban, Ad-Daruquthni dan AI
Hakim. Adapun dalam riwayat yang dinukil oleh Abu Daud
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disebutkan. q* ai 6,a.,*- ult'i,;l\ *j y in' ,J:, ;1t-St:;r'e>Si

tjl rl .y+ u s'; t itt * "*lrt 
.#'ei * f ,y int'Jl.-j

iyirr or w t'r":i i :*1 y\t & I' Jyj'Jw r* q ,t.',ti ,y
t".. .'r. tl t. o'-
A:,ii s^alt be i i ,tV ji fl UJl Jp ?s'* ;ij gfu mendutansi

Ru.sululluh SAW di tempot u'ukti- -.t'akni di Muzdoli/ah- aku

berkatu, "kl/ahoi Rasululloh. aku dulung dctri gunung Thayyi', oku

lelah memhual htrus heu,an lungganganku dan memayahkan diriku.

Demi Altah. qku tidak meleu,ati satu gunung pun melainkan aku,,vukuf

pudanya, maker apctkah ada haii bogikrt! " Rasulullah SAl4 bersabda,

" Barangsiapu ttu.ul serlu hersctmu kqmi melakukan shalat ini dan

mendalongi Arafah sebelum ilu di malttm moupun siang hari, maka

hojinya telah sempurna don io telah menunaikan tanggunSonnya.").

Dalam riw'ayat An-Nasa'i disebutkan. ,"6ri lufr g blr'Jj\i'i
u* F pufri .,,6r * !/- d ii "4,:t ':)')\i "rii q ',P- e
(Barangsiapo sempqt mendatangi Mu:dalifah bersamo imam don

manusia {yong banyak} hingga mereka bertolak dari sana' maka ia

telah ntendapatkan haji. Dan barangsiupa tidak mendapati imam di

Muzdatifoh serto manusia {yang banyak}, maka ia tidak mendapatkan

haji).

Dalam riwayat Abu Ya'la disebutkan, '^)'* \t tii6-'!):i- t l:
(Dan barangsiapa yang tidak mendapctti {imam} di Muzdalifah, maka

tidak ada haii baginya).

Abu Ja'far Al Uqaili telah menulis untuk menolak riwayat-

riwayat yang memuat keterangan-keterangan tambahan ini, seraya

menjelaskan bahwa keterangan tambahan tersebut dinukil melalui

riwayat Muthanif dari Asy-Sya'bi, dari Urwah. Sedangkan Muthanif

adalah seorang perawi yang sering melakukan kekeliruan dalam

menukil matan (materi) hadits. Sehubungan dengan permasalah ini,

Ibnu Hazm telah mengklaim bahwa siapa yang tidak shalat Subuh di

Muzdalifah bersama imam, maka ia tidak mendapatkan haji. Pendapat

ini dia kemukakan sebagai komitmen atas pemyataan Al Khaththabi.
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Namun, Ibnu Qudamah tidak menghiraukan pendapat Ibnu Hazm

dalam masalah ini. Oleh sebab itu, dia menukil adanya ijma' para

ulama yang menyatakan haji seseorang tetap sah meski tidak shalat

Subuh di Muzdalifah bersama imam. Pernyataan adanya ijma' dalam

masalah tersebut telah dinukil pula oleh Ath-Thahawi. Sementara para

ulama madzhab Hanafi mengatakan bahwa barangsiapa tidak berhenti

atau singgah di Muzdalifah tanpa udzur, maka ia wajib membayar

dam (denda). Di antara hal yang menjadi udzur menurut mereka

adalah kondisi yang berdesak-desakan.

Hadits keempat adalah hadits Aisyah yang dinukil melalui dua

jalur periwayatan. Pada jalur pertama, Muhammad bin Katsir (guru

Imam Bukhari dalam riwayat ini) yang meriwayatkan dari Suffan
Ats-Tsauri tidak menyebutkan inti permohonan Saudah. Oleh sebab

itu, Imam Bukhari menyebutkan jalur riwayat Aflah dari Al Qasim
yang menjelaskan inti permohonan tersebut. Ibnu Majah

meriwayatkan melalui jalur Waki' dari Ats-Tsauri disertai penjelasan

tentang hal itu, yaitu dengan lafazh. ,u! if;r U€ e;i iL it'.-'oi

e l,i6 ,6r rii ,y f q eu Li 'p', y h'.,r; i' 
'J'*j utti6

(Bahwasanyo Saudah binti Zam'ah seorang wanita yang lamban,

maka ia memohon izin kepada Rasulullah SAW untuk berangkat dari
Muzdalifah sebelum keberangkatan rombongan orang-orang, dan

Rasulullah SAI( pun me ngizinkannya).

Dalam riwayat Abu Awanah melalui jalur Qabishah dari Ats-

Tsauri disebutkan, * q ili 'eL't # li" & nr J?3 '?:n

(Rasulullah SAW memberangkatkan Saudah lebih dahulu pada malam

Muzdalifoh). Sementara Imam Muslim meriwayatkan melalui jalur
Waki' tanpa menyebutkan lafazhnya. Kemudian dinukil melalui jalur

Ubaidillah bin Umar AI Umari dari Abdunahman bin Al Qasim, b3r1
'#, 

{*!u'as"; uliat s *i y h, 
"& i' 

'J';t Uti;r'.'$ ,J
i6' er[ 

'oi P ila, €'tb $(Aku sangat menginginkan meminta

izin kepada Rosululloh SAW sebagaimana yang dilakukan Saudah,
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muku uku :;hulut Suhuh di Miru dun ntelampur jumrah sebelum orong-

orung bardulurtgtLr). Imam Muslim me'nukil pula riwayat yang serupa

melalui .ialur Ayyub dari Abdurrahman bin Al Qasim. dan di

clalantnya terdapat tambahan, l6)i 6, l!. W I !*;.O "c;k 1 (Dun

Ai.syuh tiduk bertolak mclqinkan bcr:;cttttu imam).

99. Kapan Melaksanakan Shalat Subuh di Muzdalifah

i' ,p 4t -ri; v :Jv'^,s,
C,t

./;Ji ..;. ,|; : :-j)t-, )l,'i v''L 
'-

1682. Dari Abdurrahman, dari Abdullah RA. dia berkata, "Aku
tidak pernah melihat Nabi SAW melakukan shalat bukan pada

waktunya kecuali dua shalat; beliau menjamak antara (shalat) Maghrib
dan Isya', dan beliau mengerjakan shalat Subuh sebelum waktunya."
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or.. oil toz
O 1- ps ca* ';i rk't;i\t *, ukL i; fi L

*1r

ol "J6;:l l^l .ai*Jl
2O,

tt -/o, 'd. 1l
a cr 4--c-eJl o ^-> -j | :>- -tr\ J- . ) \t -) \5 5;-

1683. Dari Abdurrahman bin Yazid, dia berkata: Kar-ni keluar
bersama Abdullah RA ke Makkah. Kemudian kami mendatangi
Muzdalifah, maka ia mengerjakan dua shalat: masing-masing
(dilaksanakan) dengan satu adzan dan satu qamat, serta nlakan malam
di antara keduanya. Kemudian ia mengerjakan shalat Fajar (Subuh)

ketika fajar terbit. dimana seseorang berkata, "Fajar telah terbit."
Seseorang berkata, "Fajar belum terbit." Kemudian dia berkata.
"Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "sesungguhnl,,a kedua
shalat ini telah dipindahkan dari waktunya di tempot ini, Maghrib
dan Isya. Tidaklah monusia sampai ke Muzdalifah melainkqn .yetelah
masuk wuktu shalat Isyd, dan shalat -fojo, (Subuh) pada saat ini.
Kemudian ia singgah (berhenti) hingga keadaan terang. kemudian ia
berkata, "seandainya Amirul Mukminin bertolak saat ini. niscaya
perbuatannya sesuai dengan Sunnah." Aku tidak tahu apakah
perkataannya (ibnu mas'ud) ia lebih cepat, atau keberangkatan
Utsman RA. Ia senantiasa mengucapkan talbiyah hingga melempar
jumrah Aqabah pada hari raya kurban."

Keterangan Hadits:

W"W ?.(bukon pada waktunya),maksudnya bukan pada waktu

biasanya.

lrri ;6i q'it',,li'oi ! geandarnya Amirul Mukminin bertolak

saat ini). Maksudnya adalah Utsman bin Affan, seperti dijelaskan
pada bagian akhir hadits. Kata cslli ui gfu fidak tqhu) adalah

perkataan Abdunahman bin Yazid, perawi yang menukil riwayat ini
dari Ibnu Mas'ud. Oleh karena itu, kelirulah mereka yang
menganggap bahwa kalimat tersebut adalah perkataan Ibnu Mas'ud.
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Adapun yang dimaksud adalalr bahwasanya Sunnah (yang

dilakukan Nabi) clalarn masalah ini adalah berangkat dari Masy'aril
Haram saat hari rnulai terang sebelum matahari terbit. Lain halnya

ketika rnasa jahiliyah. seperti yang dijelaskan pada hadits lJmar yang

akan disebutkan.

Catatan

Riwayat Jarir bin Hasyinr dari Abu lshaq vang dinukil oleh

Imam Ahmad menyebutkan bah'*'a perkataan serupa dengan hadits ini
juga diucapkan oleh Ibnu Mas'ud ketika hendak bertolak dari Arafah.

Adaptrn lafazh rirvayat itu adalah. i6 ,-::lr UG rl'ti 'Jg :o'f.rlrli (llt

it;1s *ii >ti ,lts -ai it if ilr ;6( q"f,t'J;i'oi"i :tei; it
,ft {t t31; i.t3/ li c(lt e.\O ,ltt ,;,tr;cl Asl'ri t';iU€ : j1:;

t1),, ji & (Ketiika kanti u,ukuf di AraJah dan marahari telah

terbenam, maka lbnu .l{as'ud berkata, "Seandainya Amirul Mukninin
bertolak soat ini, maka sungguh perbualannya telah sesuai

{Sunnah}." Aku tidak tahu apakah perkataan lhnu Mas'ud lebih cepat

atctukah bertolaknya Utsman. Dia berkata, " Maka ntantr.sia pun
berjalan {memacu untanya} dengan terburu-buru, tetapi lbnu Mas'ud
tetap berjalan {memctcu untanya} dengan kecepatan sedang hingga
sampai ke Muzdalifah.").

Imam Ahmad meriwayatkan pula melalui jallx Zakariya dari

Abu Ishaq (berkenaan dengan hadits ini), * ,t* , it* jt ;ai
W Gi ,? 'r'_;; aA 1 ^* (tbnu Mas'ud berrolak dari Arafah

dengan tenang, ia tidak memaclt untanya hingga sampai ke

Muzdali/'ah). Sa'id bir-r Manshur berkata. "Sufyan dan Abu Muawiyah
telah menceritakan kepada kami dari Al A'masy, dari Umarah bin
Umair, dari Abdurrahman bin Yazid bahwa lbnu Mas'ud
mempercepat jalan untanya di lembah Muhassar." Keterangan

tambahan ini dinisbatkan langsung kepada Nabi SAW dalam hadits
Jabir tentang sifat haji yang diriwayatkan oleh Imam Muslim.
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?t ?"b et & 4"'Jt" * (," senantiasa mengucapkan

talbiyah hingga melempar jumrah Aqabah). pembahasannya akan
diterangkan pada bab berikutnya.

100. Kapan Berangkat dari Muzdalifah

1684. Dari Abu Ishaq, aku mendengar Amr bin Maimun
berkata, "Aku bersama Umar RA mengerjakan shalat Subuh di
Muzdalifah. Kemudian ia berdiri dan berkata bahwa sesungguhnya
orang-orang musyrik biasanya tidak bertolak (dari Muzdalifah) hingga
matahari terbit, dan mereka mengatakan 'Terbitlah Tsabir.'
Sesungguhnya Nabi sAw menyelisihi perbuatan mereka. Kemudian
beliau bertolak sebelum matahari terbit.,,

Keterangan Hadits:

(Bab kapan berangkat dari Muzdalifah). yakni. setelah singgah
(berhenti) di Masy'aril Haram.

'o 

tbJi ) (mereka tidak bertolak). yahya Al eaththan

menambahkan dalam riwayatnya dari S1u,bah, f U (dari

Muzdalifah). Demikian pula yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari
pada pembahasan tentang hari-hari jahiliyah dari Sufuan Ats-Tsauri,
dari Abu Ishaq. Lalu Ath-Thabrani memberi tambahan dalam
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riwayatnya dari Llbaidillah bin Musa. clari Sutyan. 
"1, -ilJt b-j &

; lHingga ntcraka nrclihat muluhtu'i tli ulu.s T.tubir).

'; Uli tli"t (lan ntareku mcnf:utakan "Tcrbittah Tsabir").

Maksudnya adalah, "Terbitlah matahari di atasmu, wahai Tsabir".

Namun ada pula yang mengatakan. "Berilah cahaya terang. wahai

Tsabir." Akan tetapi makna ini kurang berdasar.

Tsuhir adalah nama salah satit gunung di tempat itu yang

terletak di sebelah kanan seseorang vang hendak pergi ke Mina.

Tsobir adalah gunung terbesar di Makkah. Nama tersebut dikenal

karena ada seorang laki-laki dari suku Hudzail bernama Tsabir yang

dimakamkan di tempat itu. Kemudian dalam riwayat Abu Al Walid

dari Syu'bah, )'ang diriwayatkan oleh Al Ismaili. diberi tambahan. Gi
'yi 1supa1,a kami berialan dengun ceput).lbnu Majah meriwayatkan

riwayat yang serupa melalui jalur Hajjaj bin Artha'ah dari Abu Ishaq,

dan oleh Ath-Thabari melalui jalur Isra'il dari Abu Ishaq, Ai';;3;i
';i (Terbitlah, u,ahai Tsabir, agar kami dapat berjolan dengan

cepat). Ath-Thabari berkata. "Maknanya agar kami dapat bertolak

untuk menyembelih hewan."

.,.3r eO tf |P 'e61 t (kemttaian belirru bertolok sebelum

matahari lerbit). Ada kemungkinan r,ang bertolak adalah Umar,

sehingga haditsnya berakhir sebelum kalimat ini. Akan tetapi ada pula

kemungkinan yang bertolak adalah Nabi SAW, sebab kalimat ini

dihubungkan dengan lafazh,'$le (Beliau menyelisihi mereka), dan

kemungkinan terakhir inilah yang menjadi pegangan.

Dalam riwayat Abu Daud Ath-Thayalisi dari Syu'bah yang

dikutip oleh At-Tirmidzi disebutkan dengan lafazh. 'ettb (maka

beliau bertolak).
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Dalam riwayat Ats-Tsauri disebutkan. ^lt iO, .,).e 
tpt '#Ai

etl} fU.': (Maka Nabi SAW menyeli,sihi mereku lalu belictu bcrtoluk).

Sementara dalam riwayat Ath-Thabrani melalui jalur Zakariya dari

Abu Ishaq disebutkan , 'J'.,t 
t11 ,r.3r # ;- i\*- t ;r'j; ;:ir ,;G

,^13r L"P ,y';.; r.t rf Pj io h'p i' 
'(kaum 

musyrikin

bisanya ridak bertolak fdari MuzdalifohJ meloinkan setelah ntutahuri
terbit, dan se.sungguhnya Rasulullah SAW tidak menyukui hul itu.

mako beliau bertoluk sebelum matahari terbit).

Ath-Thabrani meriwayatkan pula melaluijalur Isra'il, ,U gU
at:.tit i)rzlJ. G$t ;rar a'tb grliou SAW berangkat seperti scrat

selesainya shalat orang-orang yang ke.siongan dalam .shalat Subuh).
Hadits Jabir yang dikutip oleh Imam Muslim lebih jelas menerangkan

hal ini. firt jw irr eii ry' j6t, ?-.l.Jt'iylt Gi ;- "r.Uir ts3 j
;3r ary ti 

',ti 
en rG 'lri & yrr'J'j. dj ,i;fj's iJia3 6,,udian

beliau mengandarai Al Qashwa' (untanya) hingga ntendatangi
Mosy'aril Haram, beliau menghadap kiblat lalu berdoa kepada Altah
Ta'ala, bertakbir, bertahlil serta mengesakan-Nya. Beliau tetap
berdiri di sana hingga keadaan benar-benar ter(tng, lalu beliau
berangkat sebelum matahqri terbit). Pada pembahasan sebelumnya
telah disebutkan hadits Ibnu Mas'ud tentang hal itu, serta perbuatan

Utsman yang selaras dengannya.

Ibnu Mundzir meriwayatkan melalui jalur Ats-Tsauri dari Abu
Ishaq; aku bertanya kepada Abdurrahman bin Yazid, "Kapan

Abdullah berangkat dari Muzdalifah?" Dia berkatu, 7'F :t1t?
ar-riir ay'p i i*.tt (seperti berangkatnya orang-orong yong

ke s iangan ntel aks anakqn shal at Subuh).

Ath-Thabari meriwayatkan dari Ali. dia berkata, it'J"y':'e*i il

e"lt riio 'jti i'1#r,J;rii gj ,p ;i'g' t.,i 9.;iu,*: * io' ,p
et '-;'*i Bl & ,i-ii'i aiiljr '$j lXetiaa pagi hori Rasuluilah SALrr
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berudu di Muzdulilah. heliuu hcrons4kul lulu u'ukuf di tampal yung

uguk tinggi, lulu bcliuu mcmhonc'ang,4l Fadhl scruyu bcrsubdu. "lni

adulah tcmput vukuf dun saluruh Muztluli/ah uduluh lentpul v'uku/."

llinggu kcliku kcucluurt taluh larung, baliuu SALV berungkot)."

Dasar hadits ini terdapat dalam riu'ayat Imam At-Tirmidzi tanpa

lafazh"hinggcr keliku keadaun teluh terung". Lalu dalam riwayat Ibnu

Khuzaimah dan Ath-thabari melalui .ialur Ikrimah dari Ibnu Abbas

disebutkan. ob'.J&.,,J3r '>;* ril..? ,U.S'i\.0'g-:9or' Fi iii
-nbt & n' 'J't-t 

€v ,ifis Su."Sr ,jirt .* i;r;Jr (,ii Jw.Jl ,'t31,

l;3r C" ti P :g ,F 'l.;i ,r *j (orang-orang.icthiliyah biasa

wuktlf cli Muzdalifoh. Hingga ketika ntotahari terbit dan berada di
balik-balik gunung bugaikan serban di atas kepala para laki-laki.

mqko mereka pun berangkat. Rasulullah SAW juga berangkut

meninggalkan Muzdalifah setelah segala sesuatu tampak jelas
(terang) sebelum motehari terbit). Al Baihaqi meriwayatkan dari

hadits Al Misrvar bin Makhramah sama seperti itu.

Hadits ini menerangkan tentang keutamaan berangkat dari

Muzdalifah ketika hari sudah terang, begitu juga tentang perbedaan

pendapat mengenai orang yang berangkat sebelum fajar. Sementara

Ath-Thabari telah menukil ijma' bahwa orang yang tidak singgah dan

berhenti di Muzdalifah hingga matahari terbit, maka hal itu telah luput

darinya. Ibnu Mundzir berkata, "lmant Syaf i sefta mayoritas ulama

berpegang dengan makna zhahir hadits-hadits di atas. Sedangkan

Imam Malik berpendapat untuk bertolak dari Muzdalifah sebelum hari

terang. Lalu sebagian muridnya mendukung pendapat tersebut bahwa

Nabi SAW tidak segera melakukan shalat saat hari masih gelap

melainkan untuk tujuan berangkat sebelum matahari terbit^ Semakin

lama jarak antara waktu keberangkatan dengan matahari terbit. maka

hal itu semakin utama,"

296 - FATIIUL BAARI



l0l. Mengucapkan Talbiyah dan Takbir Pada Pagi Hari Raya
Kurban Ketika Melempar Jumrah dan Beriringan dalam

Perjalanan

Jt\i *', * \t * ;r ,:i t;4:L \t n, cV tt .;
,;;, ;, p #-,5;'n'fi'J^t']Ilu';:aa,

1685. Dari Ibnu Abbas RA bahwasanya Nabi SAW menyuruh
Al Fadhl untuk mengiringi beliau. Maka Al Fadhl mengabarkan
bahwa beliau senantiasa mengucapkan talbiyah hingga melempar
jumrah.

c,.cj,,.1"-i..to. \,. ,t c, . ). c, o ). ozt cz{j _r .t,Ll il t^.gr &t ,?, _rf,i _jl ;i .irt S ;j 
^t 

r* ;-i' , , -' '
J\ i'; q *t * i' J-. Ct r\, ;6 t:IL \' n,

?t i,,:"; ;, &,A *,rqr ir p U,,s.;.
1686-1687. Dari Ubaidillah bin Abdillah, dari Ibnu nUU", ne,

bahwasanya Usamah bin Zaid RA mengiringi Nabi sAw dari Arafah
ke Muzdalifah, kemudian beliau menyuruh Al Fadhl (menggantikan
Usamah) untuk mengiringi beliau dari Muzdalifah ke Mina. Keduanya
berkata, "Nabi SAW senantiasa mengucapkan talbiyah hingga
melempar jumrah Aqabah."

Keieranean Hadits:

(Bab mengucapkan talbiyah dan takbir pada pagi hori raya
kurban hingga melempar jumrah). Dalam riwayat Al Kasymihani
disebutkan dengan lafazh,"ketika melempar jumroh", dan inilah yang
benar.
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Al Karmani berkata, "Pada hadits itu tidak disebutkan kata

'takbir', maka ada kemungkinan Imam Bukhari mengisyaratkan

kepada takbir di sela-sela mengucapkan talbiyah. Lalu dia hendak

menjelaskan bahwa takbir tidak disyariatkan untuk diucapkan saat itu.

sebab lafazh' Beliqu senanliasu' menunjukkan beliau terus-menerus

mengucapkan talbiyah. dan tidak melakukan yang lainnya. Atau ada

kemungkinan judul bab ini merupakan ringkasan dari hadits yang

menyebutkan takbir." Namun, pendapat vang harus dijadikan landasan

adalah; sesungguhnya Imam Bukhari heldak mensinyalir lafazh yang

tercantum pada sebagian jalur periwa).atan hadits tersebut. Dalam

riwayat Imam Ahmad. Ibnu Abi Syaibah dan Ath-Thahawi melalui

jalur Mujahid dari Abu Ma'mar. dari Abdullah disebutkan, e'*'i
t*k"bi rr a:lii' ?* ;3 &'{lJr,'!'i G ;;'t f iu' ,,r; I'tr )'t-'t

"3$u, 
(Aku keluar bersama Rasulullqh SAW, mako beliau tidqk

meninggalkan ucapon talbiyah hingga melempar jumrah Aqabah,

kecuali beliau mengiringinya dengan ucapan takbir).

6iyt, (maka kecluanya). yakni Al Fadhl bin Abbas dan Usamah

bin Zaid. Disebutkannya Usamah dalam masalah ini mengandung

kemusykilan, mengingat riwayat pada bab "singgah di antara Arafah

dan Muzdalifah" dalam riwayat Imam Muslim dari Ibrahim bin Uqbah

dari Kuraib menyebutkan bahwa Usamah berkata, 9? e Si ''i;,Jri,rt

,P: e ,7"'-i tet u berangkat berpacu dengan orang-orang Quraisy

sambil berjalan kaki).

Konsekuensinya. Usamah telah mendahului Nabi SAW dalam

melempar jumrah, maka pemberitaannya sebagaimana yang

diberitakan oleh Al Fadhl (yakni ucapan talbiyah yang terus-menerus)

tidak didengamya langsung dari Nabi SAW, sehingga riwayatnya

mengenai hal itu berstatus mursal. Akan tetapi tidak ada halangan bila

ia kembali bersama Nabi SAW ke tempat melempar Jumrah atau ia

tetap berada di tempat jumrah hingga Nabi SAW datang.
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Imam Muslim meriwayatkan dari hadits Ummu Al Hushain. dia

berkata, Qt fs gG^,. t-I 6:rt! 1rJjr a3; e 1\r', "$ i a;6i Ule
uit i;; ,s', & '-dr e ;'-i;'"."1 p\'f\\ '&: *v;r, *t (.4ku

*,,rir,oi ,;;; oi, ,i,,r'ri u,,ii'ruru',)o,'hu1i trirdu sutatt

scorang dari keduanyu memegang tali kekang unta )'ubi SAW,

sedangkun yang lainnya mengctngkat pukaiannya untuk mcnutupi
beliau dari terik matahari hingga beliau melempar.iumrah -Jqubuh).

Catatan

Ibnu Abi Syaibah menambahkan melaluiialur Ali bin Al Husain

dari lbnu Abbas, dari Al Fadhl (berkenaan dengan hadits ini). ul[-j

:* ,S g K '>r?i 'p 
@eliau melempctrnya fiumruhJ dengan

tujuh kerikil, beliau bertakbir setiap melempar satu kerikil).

Hadits di atas menerangkan bahwa pengucapan talbiy,ah terus
dilakukan hingga melempar jumrah Aqabah pada hari rar.a kurban.
Bagi orang yang melaksanakan haji disyariatkan melakukan tahallul
setelah melempar jumrah Aqabah.

Ibnu Mundzir meriwayatkan dengan sanod yang .s.hahih dari
Ibnu Abbas bahwasanya dia berkata, ',-i ,Le Uk by , A, )g ryt
?t ?* €j'oi ?!; iU.', ,'ab '"U. 

uj; lraruiyah adatah syiar haji.

Apabila engkou mengerjakan haji, maka ucapkanlah talbiyah hingga
awql tahallulmu (masa ihrammu berakhir), dan awal tahallulmu
adalqh ketika engkau telah melempar jumrah Aqabah).

Sa'id bin Manshur juga meriwayatkan melalui jalur Ibnu Abbas,

dia berkata, llnst €'r ,? d" o,i;'t ,7+ i;* ub\_-k g'cjv;,
(Aku menunaikan haji bersama Umar sebanyak sebelas ktli, dan dia
senanliasa mengucapkan talbiyah hingga melempar jumrah).

Senantiasa mengucapkan talbiyah hingga melempar jumrah
merupakan pendapat Imam Syaf i, Abu Hanifah, Ats-Tsauri, Ahmad
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dan Ishaq serta para pengikut mcreka. Sementara sebagian ulama

berkata. "Orang yang ihram hendaknya ntenghentikan Llcapan talbiyah

apabila telah memasuki tanah Haram (tanah suci)". sebagaintatra

madzhab lbnu lJmar. Akan tetapi dia kembali mengucapkan talbiyah

apabila keluar dari Makkah menuju Aralah.

Pendapat lain nrengatakan. bahu'a seseorang mulai berhenti

mengucapkan talbiyah .iika telah berangkat menuju tempat wukuf (di

Arafah). Pendapat ini diriwayatkan oleh lbnu Mundzir dan Sa'id bin

Manshur melalui surtqd yang shuhih dari Aisyah. Sa'ad bin Abi

Waqqash dan Ali. Ini.iuga yang menjadi pendapat Imam Malik, tetapi

dia membatasinya dengan tergelincirnva matahari pada hari Arafah.

Demikian pendapat Al Auza'i dan Al-Laits. Pendapat serupa telah

dinukil dari Al Hasan Al Bashri" tetapi dikatakan, "Apabila selesai

mengerjakan shalat Subuh pada hari Arafah". Pendapat ini
mempunyai makna ynag sama dengan 1'ang pertama.

Ath-Thahawi meriwayatkan dengan sanad yang shahih dari

Abdurrahman bin Yazid, dia berkata, il Ctit 66 ,1' * e 'Grt
,:* 

?1 a$r o;i,l' ip irEi tru "arri ,y't'Jra, ,A ,k f @ku

menunsilun haji bersama Abdullah. Ketika manusia telah bertolak ke

Muzdalifah, maka dia mulai mengucapkan talbiyah. Seorang laki-laki
berkata, "Apakah orang ini berasol dari pedusunan? " lu[qka

Abdullah berkata, "Apakah manusia lupa ataukah mereka telah

sesat?").

Ath-Thahawi mengemukakan pendapat bahwa setiap orang yang

menukil riwayatnya tidak mengucapkan talbiyah pada hari Arafah, dia

melakukan itu karena sibuk mengucapkan dzikir yang lain, bukan

berarti saat itu tidak disyariatkan mengucapkan talbiyah.

Para ulama berbeda pendapat: apakah ucapan talbiyah

dihentikan bersamaan dengan lemparan )'ang penama. ataukah setelah

selesai melempar semuanya (tujuh lemparan)? Mayoritas ulama

memilih pendapat pertama. sedangkan pendapat kedua dipegang oleh

Imam Ahmad serta beberapa ulama madzhab Syaf i. Pendapat kedua

3(x) - FATIII'L BAARI



didukung oleh lbnu Khuzaimah melalui jalur .la'far bin Muhammad

dari bapaknya, dari Ali bin Al Husain, dari Ibnu Abbas. dari Al Fadhl,

dia berkata. ;i,p *- l't"{ ,7,6} q *') yht ,r{' Ct e'6i
:c trI t'ryt g'"i ,:c F g '-& ?'ij; (Aku bertotuk

bersama Nubi SAW dari Arafbh, maka beliau terus-mcnerus

mengucapkan talbiyah hingga melempar .jumrah. Beliau berlakbir
setiap kali (melempar) satu kerikil. Kemudian beliau mcnghentikan

ucapan talbiyah bersomaan dengan lemparan terakhir\.

Ibnu Khuzaimah berkata, "lni adalah hadits shohih yang

menjelaskan ketidakjelasan riwayat-riwayat lain. Adapaun maksud

'Hingga melempar jumrah Aqabah', yakni menyelesaikan

lemparannya."

l02. "Bagi Siapo yang Ingin Mengerjokan Umrah Sebelum Haji (di
dolam Bulan Haji) Maka (lltajib Boginya) Menyembetih At Haclyutl
(Hewan Karban) yong Mudoh Di dapat. Tetapi Jika Io Tidak
Menemukan (Al Hadyu atau Tidak Mompu), maka Wajib Baginya
Berpuasa Tiga Hari Dalam Masa Haji dan Tujuh Hari (Lagi)

Apabila Kamu Telah Kemboli. Itulah Sepuluh (Hari) yang
Sempurna. Demikian Itu (Kewajibon Membayar Fidyoh) Bagi
Orang-Orang yang Keluarganya Tidak Beraclo di Sekitor Masjitlil
Horam." (Qs. Al Baqarah (2): 196)

,J.;v ' t ,f t ii \t 'n, ,l& ;\ ';t- ,Jv i:-* ,-t- _i e
f €.'z'n iiiu'rii;'ri"r's? W :Jwt'*iJ, i AL, ,w,

,'qr.i t'trf c? Tv:'t ,f. U-?; '.x ,ti'Jaf Lu ,:k'1 :)v

; 
O, ,o**adalah hewan U.rrp, unrn ,upi (lembu), kambing atau biri-biri, yang dibarva ke Ka'bah
untuk mendekatkan diri kepada Allah (kurban), disembelih di tanah Haram dan dagingnya diberikan
kepada fakir miskin dalam rangka ibadah haji. (lihat foot-note no. 391. Al Qur'an dan teriernahannya
oleh Depag RI ). Penerj.
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irt

",o t '.cl o ' ,t'ol.' ' t o t o ',
oy,-o :A^,j ,f t&S J"-a J. q))

!,.r- u to, ! .
Ar:J{ tq,J )+J J))' (j_

-to.\,. tt J.-. -
-t\a;' Jldrl(>. J.

t , , !i,'-,,c)w iil Ju1 :Ju

.))-f

1688. Dari Abu Jamrah. dia berkata. "Aku bertanya kepada Ibnu

Abbas RA tentang mut'ah (ha1i tamutlrr'). maka dia memerintahkanku

untuk mengerjakannl'a. Aku bertanya kepadanya tentang Al Hadyu

(hewan kurban). maka dia berkata. 'Boleh dengan menyembelih unta,

sapi, kambing atau bersekutu dalam sembelihan'." Dia berkata,

.,Seakan-akan manusia tidak menyukainya. Maka aku tidur dan

bermimpi ada orang.vang berseru. "Haji mabrur dan mut'ah (tamattu')

yang diterima'. Aku mendatangi Ibnu Abbas RA dan menceritakan hal

itu kepadanya. Maka dia berkata, 'Allahu Akbar (Allah Maha Besar),

Sunnah Abu Al Qasim SAW'."

Dia berkata, "Adam. wahb bin Jarir dan Ghundar meriwayatkan

dari Syu'bah. "Umrah yang diterima dan haji yang mabrur'"

Keterangan Hadits:

Imam Bukhari menyebutkat ayal ini untuk menafsirkankata"Al

Hadyu,' (hewan kurban), karena setelah menj elaskan sifat pelaksanaan

haji sampai di Mina. maka dia bermaksud menyebutkan hukum hewan

kurban dan menyembelihnya. sebab yang demikian umumnya

berlangsung di Mina.

Maksud kalimat, "Bagi siapa yang hendak melakukan umrah

sebelum haii di bulqn-bulan haji (tamattu), " yakni pada situasi aman,

berdasarkan lafazh sebelumnya "Apabila kalian telah merasa aman,

maka bagi siapa yang hendak melakukan umrah sebelum haii di

bulan-bulan hai i (tamattu' )" .
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Ayat ini mengandung dalil bagi jumhur ulama yang berpendapat

bahwa haji tamattz' tidak khusus bagi mereka yang terhalang untuk

sampai ke Baitullah. Namun Ath-Thabari meriwayatkan dari Urwah,

dia berkata sehubungan dengan tafsir ayat, "Apabila kalian telah

merasa aman", yakni merasa aman dari rasa sakit dan yang

sepertinya. Sementara Ath-Thabari mengatakan bahwa pendapat yang

paling tepat mengenai penafsiran ayat adalah !'merasa aman dari

ketakutan", sebab ayat itu turun saat mereka dalam keadaan takut di
Hudaibiyah. Maka, Allah menjelaskan kepada mereka apa yang mesti

dilakukan apabila terhalang untuk sampai ke Baitullah, sebagaimana

yang harus mereka lakukan ketika kondisi aman.

3} (bersekutu). Yakni, satu hewan kurban cukup untuk

beberapa orang. Hal ini sesuai dengan riwayat yang dikutip Imam

Muslim dari Jabir, dia berkata , ';i4 et y ir' ..,I.a i:ot J't-'t g A?

lu C9y,F tf)i e 
'!.rY oi )tJ?tsVit,ls7su,(Kami

keluar bersoma Rasulullah SAW dalam keadaan ihram untuk haji.
Lalu Rasulullah SAW memerintahkan ksmi untuk bersekutu pada satu

unta dan satu sapi, masing-masing untuk tujuh orang). Inilah yang

menjadi pendapat Imam Syaf i dan jumhur ulama, baik kurban sunah

atau wajib, atau mereka semua menyembelihnya untuk taqarrub
(mendekatkan diri kepada Allah), atau sebagian mereka bermaksud

taqaruub sedang sebagian yang lain bermaksud untuk memakan

dagingnya saja.

Sementara itu, diriwayatkan dari Abu Hanifah bahwa dalam

persekutuan hewan kurban disyaratkan, agar semua pihak yang

bersekutu bermaksud menyembelihnya untuk taqamrb kepada Allah.
Adapun riwayat Zrfiar menambahkan syarat adanya kesamaan

motivasi mereka untuk menyembelih hewan tersebut. Sedangkan dari

Daud dan sebagian ulama madzhab Maliki dikatakan, "Persekutuan
pada satu hewan kurban diperbolehkan jika bersifat sunah, dan tidak
boleh apabila bersifat wajib." Sementara Imam Malik tidak
membolehkan hal itu secara mutlak.
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lsrnail Al Qadhi mettgerrrukakatr hujjah untuk tnentperkuat

pendapat Imanr Malik bahwa hadits .labir hanya berkenaan dengan

peristiwa Hudaibiyah. dimana kaum muslimin saat itr,r terl-ralang untuk

sampai ke Ka'bah. Scdangkan hadits Ibnu Abbas yang dinukil oleh

Abu Jamrah telah diselisihi oleh perau'i lain 
-yang 

tergolong tsitluh

di antara murid-murid Ibnu Abbas- yang juga menukil riwayat yang

sama dari lbnu Abbas. Mereka meriwal'atkan dari lbnu Abbas bahwa

yang dimaksud den-san firman-Nya "Hcwan kurban y'ung mudah

didapat" adalah kambing. Lalu ia men.vebutkan keterangan ini melalui

sanad yang .shuhih dari murid-murid Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas,

"Al-Laits meriu'a1'atkan dari Thawus dari Ibnu Abbas sama seperti

versi riwayat Abu .lamrah, tetapi Al-Laits tergolong perawi yang

lemah." Dia berkata. "sulaiman menceritakan kepada kami dari

Hammad bin Zaid. dari Ayyub, dari Muhammad bin Sirin. dari Ibnu

Abbas, dia berkata, 'Aku tidak melihat bahwa satu hewan kurban

dapat mencukupi lebih dari satu orang'."

Sebenarnya, tidak terdapat kontradiksi antara riwayat Abu

Jamrah dengan riway'at lainnya. sebab Abu Jamrah memberi tambahan

dalam riwayatnya tentang persekutuan pada satu hewan kurban,

sementara perawi lainnya sepakat dengannya dalam menyebutkan

kambing. Hanya saja maksud Ibnu Abbas menyebutkan kambing

secara spesifik untuk membantah anggapan bahwa yang dapat

dijadikan hewan kurban hanya unta dan sapi. Hal ini tampak sangat

jelas dalam riwayat yang akan kami sebutkan setelah ini.

Adapun sanad riwayat Muhammad dari Ibnu Abbas adalah

munqathi ' (terputus). Meskipun sanud-nya multashil (tidak terputus)"

masih ada kemungkinan Ibnu Abbas tidak mau menetapkan hukum

tersebut berdasarkan ijtihad hingga akhirnya ia mendapatkan hadits

yang membolehkan bersekutu dalam satu hewan kurban, maka dia

berfatwa seperti itu kepada Abu Jamrah. Dengan demikian, seluruh

riwayat yang ada dapat dipadukan. Langkah ini lebih tepat daripada

menganggap cacat riwayat Abu Jamrah Adh-Dhab'i yang telah
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disepakati oleh ulama sebagai perawi yang tsiqa& (terpercaya) dan

riwayatnya dapat dijadikan landasan hukum.

Diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dia tidak membolehkan
bersekutu pada satu hewan kurban, kemudian dia meralat pendapatnya

ketika mendengar hadits yang membolehkan hal itu. Imam Ahmad
berkata, Abdul Wahab telah menceritakan kepada kami, Mujahid
menceritakan kepada kami dari Sya'bi. dia berkata; aku bertanya

kepada Ibnu Umar, "Apakah unta dan sapi mencukupi untuk kurban
tujuh orang?" Dia berkata, "Wahai Sya'bi, apakah hewan itu memiliki
tujuh nyawa?" Aku berkata, "sesungguhnya para sahabat Muhammad
SAW mengatakan bahwa beliau menetapkan satu ekor unta untuk
tujuh orang dan satu ekor sapi untuk tujuh orang pula." Dia berkata,
"lbnu Umar berkata kepada seorang laki-laki, 'Apakah demikian.
wahai Fulan?' Laki-laki yang ditanya menjawab, 'Benar'." Dia
berkata, "Aku tidak menduga mengenai hal ini."

Adapun penakwilan Ismail bahwa hadits Jabir khusus berkaitan
dengan kejadian Hudaibiyah. tidak dapat dijadikan alasan untuk
menolak hadits tersebut sebagai hujjah. Bahkan Imam Muslim
meriwayatkan melalui jalur lain dari Jabir, * ht p i' [;j 6-,,6

y-4, e 9 F, '#i |t{i.'tti r;iLf r11 '*s (Maka Rasutuilah sAW

memerintahkan kami setelah meloksanakan tahallul, ogor
menyembelih hewan kurban dan mengumpulkan beberapa orang di
ontora kami pada seekor Al lladyu). Hal ini menunjukkan bahwa
persekutuan pada hewan kurban memiliki dasar yang kuat.

Para ulama yang membolehkan bersekutu pada satu hewan
kurban sepakat bahwa jumlah orang yang bersekutu tidak boleh lebih
dari tujuh orang untuk setiap satu ekor unta atau sapi, kecuali salah
satu pendapat yang diriwayatkan dari Sa'id bin Al Musayyab. Dia
berkata, "Satu ekor sapi atau unta cukup untuk sepuluh orang."

Pendapat ini diikuti oleh Ishaq bin Rahawaih dan Ibnu
Khuzaimah dari madzhab Syaf i. Ibnu Khuzaimah mengemukakan
hujjah bagi pendapat ini serta mengukuhkannya dalam kitab Shahih-

TATHUL BAARI - 3O5



nya. Adapun huiiah yang dikcmr.rkakan adalah hadits Rall' bin

Khuttaii bahwasanya beliau SAW menyamakan sepuluh ekor kambing

dengan satu ekor unta. Hadits ini terdapat dalam k\tab Shahih Bukhari

dan Shuhih Mu:;lim. Para ulama sepakat bahwa satu ekor kambing

hanya untuk satu orang. Adapul kata "atutt kambing" merupakan

pendapat jumhur ulama. Hal itu telah diriwayatkan oleh Ath-Thabari

dan Ibnu Abi Hatim melalui sanatl yang shuhih dari mereka'

Kemudian Ath-Thabari dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan pula

melalui sanatl yang kuat dari Al Qasim bin Muhammad, dari Aisyah

dan Ibnu Umar. bahr,l-a keduanya memahami makna "Al Hadyu"

(hewan kurban) yang mudah didapat yaitu unta atau sapi'

Ismail Al Qadhi berkata dalam kitabnya Al Ahkam, "Aku kira

mereka berpendapat demikian berdasarkan firman Allah, 'Dan telah

kami jadikan untuk kqmu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah'.

(Qs. AI Hajj(2}):36) Ayat ini dijadikan dalil bahwa hewan kurban

yang dimaksud adalah unta."

Kemudian dia berkata, "Akan tetapi pendapat ini tertolak oleh

firman-Nya , 'Sebagai At Hadyu (hev'an kurban) yang dibawa sampai

ke Ka'bah'. (Qs. Al Maa'idah (5): 95) Sementara kaum muslimin

sepakat apabila seseorang membunuh seekor kijang, maka dendanya

adalah satu ekor kambing. Dengan demikian, kambing masuk pula

dalam cakupan lafazh,4l Hadyu (hewan kurban)."

Saya (lbnu Hajar) katakan. bahwa ayat ini drjadikan dalil oleh

Ibnu Abbas untuk mendukung pendapat tersebut. Ath-Thabari

meriwayatkan dengan sanad yang shahih sampai kepada Abdullah bin

Ubaid bin Umair. dia berkata, "lbnu Abbas berkata, 'Kambing

termasuk pula hewan kurban'." Lalu hal itu ditanyakan kepadanya,

maka dia berkata, "Aku akan membacakan kepada kalian dalam

Kitabullah (Al Qur'an) apa yang dapat memperkuat pendapat itu.

Apakah denda yang dikenakan kepada seseorang yang membunuh

seekor kijang?" Mereka menjawab, "Satu ekor kambing." Dia berkata,

"sesungguhnya Allah SWT telah berfirman, 'Sebagai Al Hadyu

(hewan kurban) yang dibawa sampai ke Ka'bah'."
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Ak; fa|t (tlan mut'uh [tamuuu'/ yung diterimu). Al Isnraili dan

sefainnya berkata, "An-Nadhr menyendiri dalam menukil lafazh
'mul'ah '. Saya tidak mengetahui seorang pun di anlara muricl-nturid
Syu'bah yang menukil darinya melainkan dengan lafazh 'Llnlrah'."

Abu Nu'aim berkata, "Murid-murid Syu'bah semuanya menukil
darinya dengan lafazh 'umrah', kecuali An-Nadhr yang menukil
dengan lafazh'mut'ah'."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahwa hal serupa telah disinyalir
oleh Imam Bukhari dalam riwayat mu'allaq yang akan ia sebutkan
sesudahnya,

r to. !. !1o'-., !..t'-..r. .. o-oi.. , ,o,..- ,.-'tir €3 ili; {* t# C 3*t lf U *':j itl )tJj lDun

diriwayatkan oleh Adam, Wahb bin Jarir serta Ghundar dari $,u'bah
dengan lafazh "umrah yang diterimah" dan "haii yang mubrur").
Adapun jalur periwayatan Adam telah disebutkan dengan sanad yang
maushul darinya pada bab haji tamattu' dan qiran. Sedangkan jalur
periwayatan Wahab bin Jarir telah disebutkan dengan sanud yang
maushul oleh Al Baihaqi melalui jalur Ibrahim bin Marzuq dari
wahab. Sementara jalur periwayatan Ghundar telah disebutkan
dengan sanad yang maushul oleh Imam Muslim dari Abu Musa dan
Bundar, keduanya dari Ghundar.

103. Menunggang Al Budn (Unta)

1' f' trf sa ,; W FJ n' -ift ,yHJ *uio b"l)t17 :o)"r;)

;:it. gLa)r t*?, g t:jk' q*'*) rstp J6* ,-)t
639 V Vp air' iq J ct::fu'€- € r^e_*" uk
€tu 6 Je rtt t1;a,8 n;* U1? I "Ft 

iJ6-';rtt,
. o Ji .q --.1;g'*:ralt 

-Ll.9
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Berdasarkan firrnan Allah. -'Dan relah Kami judikan unluk kamu

unta-untu (At Butln) itu sebahagion duripada syiar Allah, kamu

memperoleh kebsikan yang hunyak pudunya, msko sebutlah olehmu

nctma Atlah ketiks kumu menyemhelihnt'tt dan dolam keaduan berdiri

(dan telah terikat). Kemudiqn apabilu telah roboh (mati), makq

makctnlah sehagiannl'a dan beri makattlah orong yung relu dengan

opo yang ada padanl'a dan (yang tidak meminta-minta) dan orang

yong meminta-minta. Demikiqnlah Konti telah menttndukkan unta-

unta itu kepada kamu, mudah-mudahan kamu bersyukur- Daging-

daging unta dan darohnya itu sekali-kqli tidak dapat mencapai

(keridhaan) Atlah, tetopi ketakwaan dqri kamulah yang dapat

mencapainya. Demikianlah Allah telah memrndukkannya unluk kamu

supqyo kamu mengagungkan Alloh terhadap hidayah-Nya kepada

knmu. Dan heriloh kabar gembira kepada orong-orang yong berbuat

baik;'(Qs. Al Haii (22):36-37)

Mujahid berkata. "Dinamakan Al Budn karena badannya yang

besar (gemuk). l/ Qaani' adalah orang yang meminta- Al Mu'larr

adalah orang butuh yang menampakkan diri kepada manusia tapi tidak

meminta kepada mereka, baik dia orang kaya atau miskin. Sedangkan

q)a'a'ir Atlah adalah besarnya unta dan bentuknya yang bagus' l/
Atiq berarti dibebaskannya dari orang-orang yang angkuh. Wajabat,

maknanya jatuh tersungkur ke tanah. seperti kala 'waiabal asy-

syamsu' yang artinya matahari telah terbenam."
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stt &s q]; 
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:Ju .tnns-rt :Jur

, \ - t. 
^
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.di. Wl:JLa' .Ls5'1 :Jw ai-ri j"il \L',,
,'a.r..r

ojtjjr p "ri o:JUJr )'il"'s q5r, :JU .tn Wl9,r a.

1689. Dari Abu Hurairah RA bahwasanya Rasulullah SAW
melihat seorang laki-laki menuntun unta. maka beliau bersabda.
"Naikiluht" Orang itu berkata. "sesungguhnya ia adalah unta (untuk
kurban)." Beliau bersabda, "Nqikilaht" Orang itu berkata.
"Sesungguhnya ia adalah unta (untuk kurban)." Beliau bersabda,
"Naikilah, celakalah engkau!" pada ketiga kalinya atau kedua kalinya.

^ 
t t4 - 

^ 
,r' dt_ | to,

cJ)r J-.4 ft "lt c,.p altl g-t _*l _C
-a

$ - /z ,

:Ju .ai-ii k,l :Jr, .tgfrr :Jtii A,r,

.(*6",,t
1690. Dari Anas RA bahwasanya Nabi SAW melihat seorang

laki-laki menuntun unta, maka beliau bersabda, .,l,,laikilaht,, Orang itu
berkata, "Sesungguhnya ia adalah unta (untuk kurban).,, Beliau
bersabda, *Naikilaht" Orang itu berkata, ,,sesungguhnya ia adalah
unta (untuk kurban)." Beliau bersabda, ,,Naikilah!,, 

-Beliaumengatakan sebanyak- tiga kali.

Keterangan Hadits:

Imam Bukhari berdalil tentang bolehnya menunggang atau
menaiki hewan yang akan dikurbankan berdasarkan keumuman
firman Allah, ? W "& Uto*, memperoleh kebaikan yang banyak

padanya). Dia mengisyaratkan perkataan Ibrahim An-Nakha,i yang
berkaitan dengan firman-Nya, "KamLt memperoleh kebaikan yang
banyak padanya", bahwa barangsiapa ingin, hendaknya ia
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menaikinya; dan barangsiapa ingin, hendaknya ia memerah air

susunya. Pernyataan ini diriwayatkan darinya oleh lbnu Abi Hatim

dengan sanad yang jayyid. Pada dasarnya kata"Al Budn" berarti unta,

namun syariat memasukkan "sapi" dalam arti kata itu'

.; "i , r. .U! '* Cit';ttryfur !rilr.1 @t eaani' adalah*:'€ ql
yang meminta. Al Mu',tarr adalah oranS yang menampakkan diri

untuk diberi tlaging unto, baik ia orang knya moupun orang miskin).

Riwayat mu'allaq ini telah diriwayatkan pula oleh Abdu bin Humaid

melalui jalur Utsman bin Al Aswad. Aku berkata kepada Mujahid,

"Apa yang dimaksud dengan Al Qaoni'?" Dia menjawab,
..Tetanggamu yang menunggu apa yang masuk ke dalam rumahmu.

Sedangkan Al Mu'tarr adalah orang yang datang mengetuk pintu

rumahmu dan memperlihatkan dirinya, tetapi tidak meminta apapun

kepadamu."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan melalui jalur Sufuan bin uyainah

dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid, dia berkata, "Al Qoani'adalah
orang yang tamak." Sedangkan Murrah berkata, "Al Qoani' adalah

peminta-minta."

Diriwayatkan melalui jalur Ats-Tsauri dari Farrat, dari Sa'id bin

Jubair, *Al Mu'tarr adalah orang yang menampakkan dirinya dan

mengunjungimu, tetapi tidak meminta kepadamu-" Diriwayatkan

melalui jalur Ibnu Juraij dari Mujahid,*Al Mu'tarr adalah orang yang

menampakkan diri (untuk diberi), baik ia orang kaya maupun miskin."

Al Iftalil berkata dalam kitab Al 'Ain, "Al Qunu' adalah orang yang

merendahkan diri untuk meminta-minta." Dikatakan "qona'a ilaihi",

yakni cenderung kepadanya serta merendah, dan dia adalah peminta-

minta. Sedangkan Al Mu'tary adalah orang yang menampakkan diri,

tapi tidak meminta-minta. Dikatakan bahwa kata qoni'a berarti ridha-

Sedangkan kata qana'a berarti meminta.

riJC*:.r1 ,liJr irlia,r ,ir ';Ua': (sedangknn syo'a'ir Allah

adalah besarnya unta dan bentuknya yang bagus). Abd bin Humaid

meriwayatkan melalui jalur Warqa' dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid
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tentang firn-ran-Nya, "Dun barungsiapa yang mengagungkun ,syiur-

syiur Alluh." (Qs. Al Hajj (22):32) Dia berkata, "Maksudnla adalah.

menyiapkan hewan kurban yang besar, bagus lagi gemuk."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur lain dari lbnu Abi
Najih dari Mujahid. dari Ibnu Abbas yang sama seperti itu. Akan
tetapi dalam sanad-nya terdapat Ibnu Abi Laila yang dikenal memiliki
hafalan yang lemah.

.t
i)'Jt;At';,'^j:, dV (Dan Al Atiq atlulah membebaskctnnl,a duri

uronr:-ororr )rri ,rrtuh). Abd bin Humaid juga meriu'ayatkan
melalui jalur Sufyan dari Ibnu Abi Najih. dari Mujahid, dia berkata,
"Dinamakan Al Atiq, karena ia dibebaskan dari kekuasaan orang-
orang yang angkuh." Keterangan serupa telah dinukil pula melalui
jalur marfu ', seperti diriwayatkan oleh Ibnu Al Bazzar dari Abdullah
bin Zubair.

g"ilJr 
"*s 

'ar') i't[i Ji i:k, ',i1 ,Jw-'s (Dikatakan

lYajabot, maknanya jatuh tersungkur ke tanah, seperti kata 'wojabot

asy-syamsa' artinya matahari telah terbenam). Ini adalah perkataan
Ibnu Abbas. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan melalui jalur Miqsam dari
Ibnu Abbas dengan lafazh, it?, *i *: S$ @pabila terjatuh, yakni

tersungkur ke tanah). Demikian pula riwayat Ath-Thabari melalui dua
jalur riwayat dari Mujahid.

li'r;. 'oy" (menuntun unta). Demikian yang disebutkan dalam

kebanyakan hadits. Adapun riwayat Imam Muslim melalui jalur
Bukair bin Al Akhnas dari Anas menyebutkanlafazh. ?b 

"ti y* 7
(beliau melewati unta atau hewan kurban). Sementara dalam riwayat

Abu Awanah disebutkan dengan lafazh f:6 \i (otau hewan kurban).

Riwayat ini menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan lafazh
"hadanatan" (unta) bukan sekedar unta dalam pengertian bahasa, akan
tetapi maksudnya adalah unta yang disiapkan sebagai hewan kurban.
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Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Mughirah dari Abu

Zinad disebutkan, ;'rJri UU O':*'" h: fi (Ketifu se.lseorang setlang

menunlun unla yong tclah dikalungi). Lafazh serupa disebutkan pula

dalam riwayat yang dinukil melaluijalur Hammam dari Abu Hurairah.
Pada pembahasan berikutnya Imam Bukhari menyebutkan pada bab

"Mengalungi Unta" bahwa yang dikalungkan adalah sandal.

#j 
'JVi 

(beliau SALI' bersabtla. "Naikilah.-). An-Nasa'i

menambahkan melalui jalur Sa'id dari Qatadah, serta Al Jauzaqi

melalui jalur Humaid dari Tsabit, keduanya meriwayatkan dari Anas,
'i r i:t4; S'1 lDan dict telah kelelahan karena berjalon). Dalam

riwayat Abu Ya'la melalui jalur Al Hasan dari Anas disebutkan, {!6
(tanpa memakai olas kaki). Akan tetapi. riwayat Abu Ya'la ini lemah.

g6' d ii U6t e'8t @elakalah engkau, pada kedua katinya

atau ketiga kalinya). Dalam riwayat Hammam yang dikutip oleh

Imam Muslim disebutkan, 6\t.'tU-i,6 tt.|:lS-1 1C"tokalah engkau,

naikilah ia! Celakalah engkau, naikilah ial). Dalam riwayat Imam
Ahmad melalui.riwayat Abdunahman bin Ishaq dan Ats-Tsauri dari
Abu Az-Zinad, dan dari jalur Ajlan dari Abu Hurairah disebutkan,
'6-t (F')1.;Jtt .i6r; E ,jr, .'a;J e!\r.lnoikttah ia, cetaka komu!

Orang itu berkata, "Sesungguhnya ia adaloh unta (untuk kurbon)."
Beliou bersabda, "Naikilah ia, celaka kamu!"). Abu Ya'la
menambahkan melalui riwayat Al Hasan. Wjt (.m"to orang itu

menaikinya). Sementara kami telah mengatakan bahwa unta itu lemah.

Akan tetapi Imam Bukhari menyebutkan melalui jalur Ikrimah dari

Abu Hurairah, W I ,F *t * it ,* ,;, 4q qt1 Alt'tati
(Sungguh aku melihatnya menaiki unta itu dan berjalan bersama Nabi
SAW, sementara sandal tergantung di leher untanya).

Dari riwayat ini nampak bahwa lafazh "bodanah" telah

digunakan untuk satu ekor unta yang dibawa ke Baitul Haram
(Ka'bah) untuk dikurbankan. Seandainya yang dimaksud dengan
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lafazh 'badanah' adalah makna secara bahasa, niscaya .iawaban
"Sesungguhnya ia adalah 'badanah' (unta)", tidak memberi makna

apapun, karena semlla orang mengetahui bahwa yang dituntun itu
adalah unta. Bahkan, secara zhahir laki-laki tersebut mengira Nabi

SAW tidak mengetahui bahwa unta yang dibawanya adalah untuk

kurban. Oleh sebab itu, ia menjawab. "Sesungguhnya ia adalah
'badanah' (unta untuk kurban)." Tapi sebenarnya Nabi SAW telah

mengetahui bahwa unta tersebut telah disiapkan untuk kurban. karena

ada tanda kalung yang digantung di lehernya. Oleh sebab itu. ketika
laki-laki tersebut masih sangsi, maka beliau menambahkan sabdanya,

"Celakalah engkau';.

Hadits ini telah dijadikan dalil tentang bolehnya menaiki hewan

yang telah disiapkan untuk kurban, baik kurban wajib maupun sunah.

Hal ini disimpulkan dari sikap Nabi SAW yang tidak menanyakan

laki-laki yang sedang menuntun unta untuk kurban; apakah untuk
kurban wajib atau sunah. Maka, hukum keduanya tidak berbeda.

Hal ini lebih ditegaskan lagi dalam riwayat Imam Ahmad dari

hadits Ali bahwa dia ditanya, iC ui ,rt: ,jri6 ra;":s Silt S";"'y
'4j6 o'Ft- i:;15 b';x" )alu, * ru') f i, e 'C' @pakah

seseorang boleh menaiki hewan kurban miliknya? Dia berkata,
"Tidak opa-apa. Sungguh Nabi SAW perncth melewati beberapa
orang yang sedang berjalan, maka beliau memerintahkan meraka
agqr menaiki hewan kurban milik beliau.").

Pendapat yang membolehkan menaiki hewan kurban secara

mutlak adalah pendapat Urwah bin Az-Zubair dan dinisbatkan oleh
Ibnu Al Mundzir kepada Imam Ahmad serta Ishaq, demikian juga

pendapat para pendukung madzhab Zhahiriyah. Dalam kitab Ar-
Raudhah, Imam Nawawi juga mengatakan demikian. Kemudian dia
menukilnya dalam kitab Syorh Al Muhadzdzab dai Al Qaffal, dari Al
Mawardi. Lalu dia menukil dari Abu Hamid dan Al Bandaniji serta

selainnya tentang dibolehkannya menunggang hewan kurban apabila
dibutuhkan.
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Menurut Ar-Rauyani. rnembolehkan menaiki hewan yang

dipersiapkan untuk kurban tanpa ada kebutuhan adalah menyalahi

nash yang ada; yaitu riwayat yang dikutip oleh At-Tirmidzi, Asy-

Syaf i. Ahmad dan Ishaq. Sementara Ibnu Abdil Barr menukil

pendapat yang memakruhkannya dari Imam Syaf i, Malik, Abu

Hanifah serta sejumlah ahli fikih, jika tidak ada kebutuhan untuk

menaikinya. Adapun penulis kitab .41 Hidayah (dari kalangan

madzhab Hanafi) hanya membolehkannya dalam keadaan darurat

(terpaksa). Inilah pendapat yang dinukil dari Asy-Sya'bi, seperti yang

dikutip oleh Ibnu Abi Syaibah tentang tidak bolehnya menaiki hewan

kurban kecuali tidak ada cara lain. Sedangkan lafazh Asy-Syaf i yang

dinukil oleh Ibnu Al Mundzir diberi judul oleh Al Baihaqi dengan

perkataannya, "Menunggang Al Hadyu apabila terpaksa dalam batasan

yang wajar." Lalu Ibnu Al Arabi (seorang ulama dari madzhab

Maliki) berkata. "Al Hadyu (hewan kurban) boleh ditunggangi pada

keadaan darurat. Jika dirasa cukup. maka ia harus turun kembali."

Pendapat mereka yang membatasi bolehnya menaiki hewan

kurban dalam kondisi darurat, berarti ketika keadaan darurat itu
berakhir, maka dia tidak boleh menaikinya kembali kecuali karena

alasan darurat yang lain. Adapun dalil bagi tiga batasan ini 
-yakni

keadaan darurat, menunggang dalam batas yang wajar dan masa

diperbolehkan menunggang berakhir dengan berakhirnya masa

darurat- adalah riwayat yang dikutip oleh Imam Muslim dari hadits

Jabir. dari Nabi sAw, t:-w y ,f Q\;2\a,1 q o"1]1u rQ$jt.

(Naikilah dengan baik [wajarJ apabila engkau menaikinya hingga

engkatt mendapatkan tunggangon yang lain). Makna implisit hadits

ini menyatakan bahwa jika ditemukan hewan tunggangan yang lain,

maka tidak boleh lagi naik di atas hewan kurban. Sa'id bin Manshur

meriwayatkan melalui jalur Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata,

"seseorang boleh menunggang hewan kurban miliknya jika ia sangat

lelah, selama waktu yang ia butuhkan untuk memulihkan tenaganya."

Adapun pendapat yang kelima, yaitu melarangnya secara

mutlak. Pendapat ini dinukil oleh Ibnu Al Arabi dari Abu Hanifah,
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tapi kemudian dia membantahnya, karena pendapat Abu Hanifah yang
dinukil Ath-Thahawi dan selainnya telah membolehkan menaiki
hewan kurban sesuai kebutuhan. Hanya saja dia berkata. "Meski
demikian, orang yang menaiki hewan kurban miliknya harus

membayar ganti rugi atas kekurangan yang terjadi karena dinaikinya.',
Ganti rugi atas kekurangan telah disetujui pula oleh Imam Syaf i pada

hewan kurban yang bersifat waiib seperti nadzar.

Adapun pendapat keenam mewajibkannya. Pendapat ini dinukil
oleh Ibnu Abdil Barr dari sebagian pengikut madzhab Azh-
Zhahiriyah. Mereka berpegang dengan makna zhahir perintah yang
ada dalam hadits tersebut. Selain itu, hal tersebut dilakukan untuk
menyelisihi kebiasaan jahiliyah terhadap Bahirah dan Sa'ibcth.t2

Selanjutnya Ibnu Abdil Barr membantah pendapat ini. Dia
mengatakan bahw,a orang-orang yang membawa hewan kurban pada
masa Nabi sAw sangat banyak, namun tidak seorang pun di antara
mereka yang diperintahkan untuk melakukan hal itu. Tapi bantahan ini
masih perlu ditinjau kembali, berdasarkan hadits Ali yang telah
disebutkan, dimana hadits itu memiliki riwayat pendukung melalui
jalur mursal oleh Sa'id bin Manshur dengan sanad yang shahih, yang
diriwayatkan oleh Abu Daud dalam kitab Al Marasir (kumpulan
hadits-hadits mursal) dari Atha', r1t a;diU jU" &} q,t, ii,r g* olt ;tS

.t, tt)t 'jd rrir i,:'i.*3* _;bW1rW'y,g'oiaibeyir;;,
An: * J.e '*3 '"ti ';it (Biasonya Nabi SAW memerinrohkon

tentong budn (unta yong disiapkan sebagai Al Hadyu) Jika
dibutuhkan oleh pemiliknya, maka boleh digunakan membau,ct barang
atou ditunggangi tanpa memayahkannya. Aku berkata, "seperti
apct?" Beliau berkata, "seseorang yang berialan dan membawa

i 
Blrt,,rohadalah unla betina yang telah lima kali beranak dan anak yang kelima adalah.janran. Lalu
telinga unta betina itu dibelah kemudian dilepaskan, tidak boleh dinaiki sena ridak boleh diambil air
susunya. Adapun Sa'ibah adalah unta betina yang dibiarkan pergi ke mana saja karena nadzar.
Seperti, jika seorang Arab jahiliyah akan metakukan sesuatu atau perjalanan yang berat, maka ia
biasa bernadzar akan menjadikan untanya sebagai sa'ibah bila maksud atau perlalinannya berhasil
dan selamat. (lihat foot-note no.449-450, Al eur'an dan terjemahannya oleh Depig RI) -penerj.
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bawuun yung ringan. Apahila iu melahirkan, maka anaknya dibawa di

utasnyu).13

Namun. bisa saja hukum menaikinya menjadi wajib, apabila hal

itu merupakan satu-satunya cara untuk menyelamatkan jiwa seseorang

dari kebinasaan.

Para ulama yang membolehkan naik di atas hewan kurban

berselisih dalam menentukan apakah hewan tersebut boleh digunakan

untuk mengangkut barang kebutuhan pemiliknya atau tidak? Dalam

hal ini Imam Malik tidak memperbolehkannya, tetapi mayoritas ulama

berpendapat sebalikn,va. Lalu timbul pertanyaan, apakah seseorang

boleh membawa orang lain di atas hewan kurban miliknya? Mayoritas

ulama membolehkannya berdasarkan keterangan terdahulu. Iyadh

menukil ijma' (kesepakatan) ulama bahwa hewan kurban tersebut (l/
Hadyu) tidak dapat disewakan sebagai sarana angkutan.

Ath-Thahawi berkata dalam kitab lkhtilaf Al Ulamo', "Para

ulama madzhab kami dan Imam Syaf i berkata, 'Apabila seseorang

memerah air susunya. maka itu harus disedekahkan. Apabila ia
meminumnya, maka ia harus bersedekah sesuai harganya. Ia juga

boleh menaiki Al Hadyu miliknya. Namun apabila terjadi kekurangan

padanya, maka ia harus membayar ganti rugi'."

Imam Malik berkata, "Air susu hewan tersebut tidak boleh

diminum. Apabila seseoftmg meminumnya, maka ia tidak perlu

mengganti rugi. Hewan itu tidak boleh dinaiki kecuali karena

kebutuhan. Namun jika dinaiki (tanpa ada kebutuhan), maka tidak

perlu membayar ganti rugi." Sedangkan Ats-Tsauri tidak mebolehkan

menaikinya kecuali terpaksa.

',:li1 
lcetakatah engknu). Menurut Al Qurthubi, ucapan ini

ditujukan Nabi SAW kepada laki-laki tersebut untuk membina

akhlaknya, karena ia merasa sangsi atas perintah beliau." Pendapat ini

t' 
Dufu1n kitab Marasil Abu Daud. cet. Mesir, thn. l3l0 H. hal. l9 tertulis, "Aku berkata, 'seperti apa?'

Beliau berkata. 'Laki-laki yang berjalan dan orang yang mengikuti perjalanan. Apabila ia melahirkan,
maka anaknya dibawa di atasnya dan yang sepertinya'."
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diikuti oleh Ibnu Abdul Barr dan Ibnu Al Arabi. bahkan dia

mengatakan. "Celaka mereka yang mengulanginya setelah pc'ristiua

ini." Lalu dia berkata. "Jika bukan karena Nabi telah membuat

persyaratan dengan Allah SWT, niscaya orang itu akan binasa."

Al Qurthubi juga mengatakan, ada kemungkinan Nabi

memahami bahwa sikap laki-laki tersebut yang tidak mau menaiki

hewan kurban miliknya adalah untuk mengikuti kebiasaan jahiliyah.

maka beliau melarangnya.

Kemungkinan apapun yang kita jadikan standar, tetap saja

lafazh tersebut dibentuk dari kalimat insya'.'' Hul ini didukung oleh

Iyadh dan ulama lainnya. Mereka berkata, "Perintah di sini meski kita
katakan sebagai bimbingan, akan tetapi orang yang sangsi untuk

mengerjakannya tetap pantas mendapatkan celaan." Namun secara

zhahir, orang itu tidak segera melakukan perintah Nabi SAW: bukan

saja karena membangkang. bahkan ada kemungkinan orang itu
mengira jika dia naik di atas hewan kurban miliknya (Al Had.,-u)-

niscaya dia akan menanggung beban tertentu atau berdosa. Adapun
perintah Nabi kepada orang itu untuk menaiki heu'an kurban miliknya
tidak lain hanyalah sebagai wujud rasa belas kasihan beliau. Oleh

sebab itu, ia tidak langsung mengerjakan apa yang diperintahkan

kepadanya. Ketika beliau mulai bersikeras, maka orang itu pun segera

melaksanakan perintah tersebut. Ada pula yang mengatakan bahwa

orang itu hampir meninggal dunia karena kelelahan akibat berjalan

kaki.

Lafazh "w(til" diucapkan kepada seseorang yang hampir
terjerumus dalam kebinasaan. Maka, makna kalimat di atas adalah;

engkau hampir binasa (celaka). maka naiklah di atas hewan kurban

milikmu. Atas dasar ini maka lafazh di atas termasuk kalimat khabar
(berita). Lalu sebagian mengatakan,lafazh"woil" adalah ucapan yang

biasa digunakan oleh orang Arab untuk mengukuhkan perkataan dan

tidak memaksudkan makna yang dikandungnya. Pandangan ini

'o Kulirut insya' adalah kalimat selain berita; seperti kalimat tanya, kalimat perintah dan sebagainl'a.
ll/a I la hu a' I a m -pener1.
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didukung oleh latazh yang terdapat pacia sebagian jalur periwayalan

hadits tersebut. yakni lafazh "LYuihoki' sebagai pengganti lafazh

"wailukti'. Al Harau'i berkata, "Latazh 'wailuka 'diucapkan untuk

seseorang yang terjerumus dalant kebinasaan yang pantas

didapatkannya. Sedangkan lafazh 'vaifoaka' diucapkan untuk

seseorang yang terjerumus dalam kebinasaan yang tidak pantas

didapatkannya."

Pelaiaran vans dapat diambil

l. Keterangan tentang mengulang-ulang fatwa.

2. Disukainya segera mengerjakan perintah.

3. Memberi peringatan keras serta celaan bagi orang yang tidak

segera mengerj akan perintah.

4. Boleh berdampingan dengan orang ynag berkedudukan tinggi

saat melakukan safar.

5. Apabila orang yang berkedudukan tinggi melihat suatu maslahat

bagi orang yang lebih rendah darinya, maka hendaknya ia tidak

bersikap keras dalam membimbing orang itu guna meraih

kemaslahatan tersebut.

6. Imam Bukhari menyimpulkan dari hadits ini tentang bolehnya

orang yang mewakafkan untuk mengambil manfaat dari harta

yang diwakafkamya. Kesimpulan ini sesuai dengan pendapat

mayoritas ulama sehubungan dengan wakaf yang umum.

Adapun wakaf yang khusus tidak dapat diambil manfaatnya oleh

pemberi wakaf menurut para ulama madzhab Syaf i serta

orang-orang yang sepaham dengan mereka.

t^, qfj' iA 6enau bersabda, "Tunggangilah ia" sebanyak

tiga kali)- Demikian yang terdapat dalam riwayat Abu Dzar,

disebutkan secara ringkas. Sedangkan dalam riwayat selainnya

dikatakan, "Beliau bersabda, 'Naikilah ia!' Orang itu berkata,
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'Sesungguhnya ia adalah unta (untuk kurban)'. Bcliau bersabda,

'Naikilah ia!' (diucapkan sebanyak) tiga kali."

Demikian pula dengan riwayat Abu Muslinr Al Ku.ii dalarn kitab
A,s-Sunan dari Muslim bin Ibrahim (guru Imam Bukhari dalam

riwayat ini).

Al Isrnaili meriwayatkan dari Abu Khalifah. dari Muslim,
dengan riwayat yang sama seperti di atas. Hanya saja pada bagian

akhir dikatakan. "Wailaka" (celakalah engkau), sebagai pengganti

lafazh "tiga kali'".

Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi melalui jalur Abu Awanah

dari Qatadah disebutkan, "Maka beliau SAW bersabda kepadanya

pada ketiga kalinya atau keempat kalinya, ',*j ':i '*;-j # j.

(Naikilah, kasihan engkau atau celakctlah engkau). Sementara dalam

riwayat An-Nasa'i melalui jalur Sa'id dari Qatadah disebutkan,

"Beliau bersabda pada keempat kalinya. 'g{J') q$'rr (t{aikilah ia,

celakolah engkau)."

104. Orang yang Membawa Al Budn (Unta)

).',or, ,i., 'r.j..to, \.. , .zt ,o '.i,.. o,
iut [y t ,^z: :Ju (#; bt 'ou' 'y-o 

St ii irl LL i lL ?
--.,: ,o/, v - ?.lt*i .s-ul1 c..-,.Jr ,)t,;;3u,9t;'r\r * g [: & itt J-
a ./ , . 

^ 
u . t / , , . o

._l^U fL; dJ..i? 4Lll JLp dJjl J-f -, l-l-,- caaJ>Jl t', J* #JCl a*"
Oz;, o,, . ,, I n, ,. , .tr,. .c..1 l.',. o,,i l!. -,"ti.L- . 4.-Ie dlll )-D , )l p ,"Ul 7r:.d.i r.+-.JL [.al 6-,, c6,.^rJt1I J ' J 9; C vI-- g -g -.U 1' 

-

f t'&r+4tGt.; aini; Uart3d,!qi, iyf-3lt,
t / . z ., t / 

^ 

, , 2

,5*. ;5- ., :, ,,tlJ Ju a( &', ^)L ^t 
ub "dt fu fi, Jij

It/n
.2: .i... ;r.-..o-. o, )c . t'
;)+ t' -*J (4*.> # G> A:, {, ;d-i-.: I 'it: S;i
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,i,;r

.,t c <,i'J urbi* ;;i,lLr;;Uta ,t;2t ;G -'it'e,il-l-ot

- 'a- o 3. ,o,,.c. ,7. : t' 
'c "- 

o'. o

?uY-t pttiL-u'-Jl':;;t ;""3 ; i?';;AV h
J';', 1* c E .yj ,i'r? io"F i ,f i ,#rrrtb)

."rtiJ, ,t ,S$t JLj.s*ii r rL-'r+; i' * it
1691. Dari Salim bin AMullah bahwa Ibnu Umar Re U"rt utu,

"Rasulullah SAW menggabungkan niat umrah dan haji saat

melaksanakan haji Wada'. Beliau berkurban dan membawa hewan

kurban dari Dzul Hulaifah. Rasulullah SAW mula-mula ihram untuk

umrah, kemudian ihram untuk haji. Orang-orang pun melakukan

umrah sebelum haji bersama Rasulullah SAW (tamattu). Di antara

mereka ada yang berkurban dengan membawa hewan kurban, dan di

antara mereka ada yang tidak berkurban. Ketika Nabi SAW tiba di

Makkah, beliau bersabda kepada orang banyak, 'Barangsiapa di

ontaro kalian yang membawa hewan kurban, maka tidsk halal

baginya sesuotu yang diharamksn atasnya -selama 
ihram- hingga

ia menyelesoikan hajinya. Barangsiapc di qntara kalion tidak

membawa hewan kurban, maka hendaklah ia thowaf di Ka'bah serta

-ss'i- di antara Shafo dan Marwqh lalu memendekkan rambutnya

kcmudian tahallul (keluar dari ihrom), setelah itu ihram untuk hoji.

Borangsiapa tidak mendapatkan hewan kurban, makn hendakloh ia

berpuasa tigo hari pada masa haii dan tujuh hari apabila telah

lrembali kepada keluarganya'. Ketika sampai di Makkah, beliau

melakukan thawaf (qudum). Beliau menyentuh sudut (Hajar Aswad)

terlebih dahulu, lalu berlari-lari kecil sebanyak tiga putaran dan
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berjalan (seperti biasa) sebanyak empat putaran. Setelah selesai

thawaf keliling Ka'bah. beliau melaksanakan shalat dua rakaat di
belakang Maqam. Setelah salam. beliau menu.ju Shafa, lalu sa'i tu.iuh
kali antara Shafa dan Marwah. Beliau belum halal dari semlla vang
diharamkan atasnya 

-selama 
ihram- hingga menyelesaikan hajinya

dan menyembelih hewan kurban pada hari raya kurban dan melakukan
thawaf Ifadhah di Ka'bah. Setelah itu, beliau halal melakukan apa saja
yang diharamkan baginya selama ihram. Siapa yang membawa hewan
kurban di antara mereka dapat melakukan seperti apa yang dilakukan
Rasulullah SAW."

qE .1r ,b dt ,f i';i k i Ar 6e)'a^iG oi ,:f f :

€.';i qlt ,p.'o,, tttr {--'Ut A{;',., a,; € [':vv
t/^,

.*S 4-lr 4!l !jL, aJJl J-f -,;t^a* Al 6e) *:t _.p JL

rcgZ. OuriU.*uf, bahwa Aisyah * -.;r"Uu.t un t .puaunyu
dari Nabi SAW tentang menggabungkan niat umrah dengan haji
(tamattu '). Maka manusia melakukan tamottu 'bersama beliau, seperti
yang dikabarkan kepadaku oleh Salim dari Ibnu Umar RA. dari
Rasulullah SAW.

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang membawa serta Al Budn). Yakni. dari luar
wilayah Haram (tanah suci) ke dalam wilayah Haram. Menurut Al
Muhallab, Imam Bukhari bermaksud mengemukakan bahwa Sunnah
dalam berkurban adalah menuntun hewan kurban dari luar wilayah
Haram (tanah suci) ke dalam wilayah Haram. Apabila seseorang

membeli hewan kurban di wilayah Haram. maka hendaknya ia
membawanya keluar dari wilayah Haram ketika hendak menunaikan
rangkaian ibadah haji ke Arafah. Demikian pendapat Imam Malik.
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Al Muhallab juga mengatakarr bahwa jika hal ini tidak

dilakukan, maka orang yang bersangkutan harus menggantinya. Ini

adalah pendapat Al-Laits. Sementara jumhur ulama berpendapat.

"Apabila ia wukuf di Arafah dengarr membawa hewan kurban

miliknya. maka hal itu adalah baik; dan bila tidak, maka dia tidak
wajib menggantinya." Abu Hanifah berkata, "Membawa hewan

kurban dari luar wilal'ah Haram bukanlah Sunnah. sebab Nabi SAW

membawanya dari luar wilayah Haram dikarenakan tempat tinggalnya

yang kebetulan berada di luar wilayah Haram." Semua ini berkenaan

dengan unta. Adapun sapi tidak mampu untuk dibawa dari tempat

yang jauh, terlebih la-si kambing. Berangkat dari sini maka lmam

Malik berpendapat. bahwa sapi dan kambing hanya dibawa dari

Arafah. sebab kedua hewan ini ia tidak mampu menempuh perjalanan

yangjauh.
i. '- !, t . . t, z

.,J- 1' .Jr-r p
(Rasulullah SAW menggabungkan niat umrah dan haji saat

melaksanakan haji Wado '). AI Muhallab berkata, "Maksudnya, beliau

memerintahkan demikian, sebab Ibnu Umar mengingkari perkataan

Anas yang menyatakan bahwa Nabi SAW mengerjakan haji qiran,

dan mengatakan bahwa beliau melakukan haji ifrad. Adapun maksud

kalimat, 1#u, S;t6 t:.t;.'t (beliau memulcri ihram untuk umrah) adalah

beliau memerintahkan mereka mengerjakan haji tomattLt', yaitu

pertama kali melakukan ihram untuk umrah lalu mendahulukannya

sebelum haji." Al Muhallab juga berkata. "Penakwilan ini dilakukan

untuk menghindari terjadinya kontradiksi riwayat yang dinukil dari

Ibnu Umar."

Saya (Ibnu Hajar) katakan. akan tetapi tidak ada faktor yang

mengharuskan menerima penakwilan 1'ang terkesan dipaksakan ini.

Sementara Ibnu Al Manayyar mengatakan bahwa jika kalimat

"Rosulullah SAW melakukan tamattu"' ditakwilkan dengan makna

"memerintahkan", maka ini adalah takwil yang jauh menyimpang.

Jika penakwilan itu berdasarkan kalimat "beliau SAW merajam",

maksudnya adalah "beliau SAW memerintahkan untuk merajam". Ini
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merupakan dalil yang sangat lemah, sebab melakukan hukuman rajam

merupakan tugas imam (pemimpin), sedangkan yang melakukan

hukuman itu hanya bertindak atas nama imam. Adapun semua amalan

haji; baik hiti ifiad. qiran maupun tamuttu '. merupakan kewajiban

setiap individu untuk dirinya sendiri.

Selanjutnya Ibnu Al Manayyar mengemukakan penakwilan

yang lain. yaitu perawi hadits mengetahui bahwa manusia hanya

melakukan seperti yang dilakukan Nabi SAW, khususnya setelah

adanya sabda beliau, '€,5-,r, e ftb @mbittah clariku manasik [tata

caroJ hoii kalian). Ketika orang-orang melakukan tamattu'. maka ia

mengira Nabi melakukan hal serupa, untuk itu ia mengatakan dalam

riwayatnya bahwa beliau mengerjakan haji tamatlu'.

Menurut saya (lbnu Hajar), tidak ada faktor yang mengharuskan

untuk menerima penakwilan ini. Bahkan ada kemungkinan kata

tomottu ' dipahami dalam arti bahasa, yaitu memanfaatkan berbagai

kemudahan dalam pelaksanaan umrah. seperti tidak perlu keluar
menuju miqat umrah dan sebagainya. Bahkan Imam An-Nawawi
mengatakan bahwa ini adalah satu-satunya kemungkinan yang mesti

diterima. Dia juga mengatakan bahwa maksud kalimat
"Menggabungkan niat umrah dan haji" adalah beliau memasukkan

amalan umrah ke dalam amalan haji. Penakwilan ini telah kami
sebutkan pada bab "Tamattu dan Qiran". Hanya saja yang menjadi
persoalan adalah perkataannya "Beliau memulai ihram untuk umrcth

kemudian ihram untuk ha-ii". sebab hasil penggabungan berbagai

hadits mengenai masalah ini (seperti dijelaskan terdahulu)
menyatakan bahwa beliau SAW pertama-tama ihram untuk haji lalu
memasukkan umrah kepadanya. Sementara pada riwayat di atas
justeru sebaliknya. Akan tetapi masalah ini mungkin dijawab bahwa
yang dimaksud adalah bentuk ihram, yakni ketika beliau memasukkan

umrah ke dalam haji, maka beliau mengucapkan keduanya sekaligus

dalam talbiyah, yaitu "Labbaik bi umratin wa hajjatin ma'an" (Aku
menyambut panggilang-Mu dengan melakukan umrah dan haji
sekaligus).
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.lawaban ini selaras dengan hadits Anas terdahulu. Namun lbnu

Umar mengingkari Anas atas riwayatnya, tetapi mungkin dipahami

bahwa yang diingkari oleh Ibnu Umar adalah sikap Anas yang

membuat pernyataan secara mutlak bahwa Nabi SAW

menggabungkan haji dan umrah sejak awal ihram. Penakwilan'ini

didukung oleh lafazh yang terdapat pada hadits itu sendiri, yakni"dan

manusia melakukan tomatlu '..." dan seterusnya. Karena, orang-orang

yang melakukan tamatlu' sesungguhnya memulai ihram untuk haji'

akan tetapi mereka memutuskan haji lalu mengerjakan manasik

umrah, hingga akhimya mereka tcthallul (keluar dari ihram) saat

berada di Makkah kemudian ihram untuk haji pada tahun yang sama.

arii.lj' t'i .r g4r 't;- Jti (tetiau menuntun hewan kurban

bersamanya dori Dzul Hulaifah), yakm dari miqat.lni merupakan

anjuran menuntun hewan kurban dari miqat atau dari tempat-tempat

yang jauh dari tanah Haram, sekaligus merupakan Sunnah yang kini
banyak diabaikan orang.

'ji; 14rn memendekkan rambut). Demikian yang tercantum

dalam riwayat Abu Dzar. Adapun yang dinukil oleh kebanyakan

perawi adalah, H't (dan hendaklah ia memendekkan rambut).

Demikian pula yang tertera dalam riwayat Imam Muslim. An-Nawawi

berkata, "Maknanya, dia melakukan thawaf, sa'i dan memendekkan

rambut lalu tahallul (keluar dari ihram). Maka, hal ini menjadi dalil

bahwa mencukur dan memendekkan rambut termasuk rangkaian

ibadah haji (manasik), sebagaimana pendapat yang benar dalam

masalah ini. Ada pula yang mengatakan bahwa perbuatan tersebut

dilakukan hanya untuk menghalalkan kembali apa-apa yang dilarang."

Kemudian An-Nawawi mengatakan, bahwa Nabi memerintahkan

mereka memendekkan rambut dan tidak menyuruh mencukurnya -
padahal mencukur lebih utama- agar masih ada rambut yang dicukur

pada saat pelaksanaan haji.

,Nt (dan hendaktah ia tahallut).Ini adalah kalimat perintah

yang bermal<na khabar (berita). Yakni jika telah melakukan hal-hal
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tersebut, maka ia telah tahallul (keluar dari ihram), halar ba_uinya

melakukan apa saja yang terlarang selama ihram. Tapi ada
kemungkinan perintah di sini bermakna ibahah, yakni membolehkan
melakukan apa yang diharamkan selama ihram.

du, E- j $emuann ihram untuk haji\. yakm ihram saat

keluar ke Arafah- Maka, digunakan lafazh"lsummo,, (kemudian) 1,ang
mempunyai makna adanya tenggang waktu yang agak lama.
Maksudnya, bukan berarti melakukan ihram untuk haji sesaat setelah
menyelesaikan umrah-

)$j @an hendaHoh io berkurban), yakni karena melakukan

lamottu' . Hukumnya adalah wajib disertai beberapa persyaratan.

!.ir e $ -rflE '&Jt rni r+i il Fi (barangsiapa rittak

mendapotkan hr*o, kurban, moka hendaklah ia berpuascr tigcr hari
pada serut haji\, yaknt tidak menemukan hewan kurban di tempat
tersebut. Dengan demikian. seseorang yang tidak mendapatkan hewan
kurban atau tidak memiliki harta yang cukup untuk membelinya. atau
memiliki harta yang cukup rmtuk membelinya, tapi masih dibutuhkan
untuk keperluan lain yang lebih penting, atau menemukannya namun
pemiliknya tidak mau menjualnya, atau tidak mau menjualnya
melainkan dengan harga yang sangat mahar, maka pada kondisi
demikian yang dilakukan adalah berpuasa seperti yang diterangkan
dalam Al Qur'an- Adapun yang dimaksud dengan lafazh "pada saut
haji", yakni setelah melakukan ihram untuk haji. Imam An-Nawawi
berkata, "Inilah yang lebih utama- Namun jika seseorang melakukan
puasa tersebut sebelum ihram haji, maka sah hukumnya. Adapun bila
dilakukan sebelum tahallul dari ihram umrah, maka ini dianggap ridak
sah. Demikian pendapat Imam Malik- Namun Ats-Tsauri serta ahli
ra' yu (kaum rasionalis) memperbolehkannya.,,

Berdasarkan pendapat pertam4 orang yang menyukai berpuasa
saat di Arafah, berpendapat hendaknya seseorang memulai ihram
untuk haji pada hari ke tujuh bulan Dzulhijiah agar ia dapat berpuasa
pada hari ketujuh, kedelapan dan kesembilan. Sedangkan bagi yang
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tidak nrenyukai berpuasa di Arafalr mengatakan, hendaknya berihram

pada hari keenam di bulan Dzhulhijjah agar ia tidak berpuasa pada

hari Araf'ah. Apabila seseorang tidak sempat berpuasa, maka ia wajib
mengganti. Namun. sebagian mengatakarr bahwa puasa tersebut tidak
dapat diganti dengan puasa pada hari lain, bahkan yang menjadi

kewajibannya adalah berkurban. Pendapat ini dikemukakan oleh Abu
Harrifah. Adapun melakukan puasa ini pada hari-hari Tasyriq (tanggal

11. 12 dan 13 Dzulhijjah) dinukil oleh dua pendapat dalam mazhab

Syati'i, yang paling kuat adalah tidak diperbolehkan. Imam An-
Nawawi berkata. "Namun yang lebih benar dalam tinjauan dalil
adalah diperbolehkann\.a."

- -t'.- ,J (kentudian beliau berluri-lari kecil). Pembicaraan

mengenai hal ini telah diterangkan pada bab "Menyentuh Hajar

Aswad". Kalimat "Kemudian beliau salam dan berbalik lalu
mendatangi Shafa" secara zhahir tidak ada amalan lain yang dilakukan
di antara kedua perbuatan tersebut. Akan tetapi dalam hadits Jabir
yang panjang tentang sifat haji, yang dikutip oleh Imam Muslim
disebutkan, "Kemudian beliau kembali ke Hajar Aswad, dan

menyentuhnya lalu keluar dari pintu Shafa".

i t, :€ F A y ; ftemudian halal baginva segala sesuatu

yang diharamkan otasnya [selama ihram]). Telah dijelaskan bahwa
yang menyebabkan Nabi SAW tidak tahallul (keluar dari ihram)

setelah mengerjakan umrah adalah. karena beliau SAW telah

membawa hewan kurban. Jika tidak. niscaya beliau akan memutuskan

haji lalu mengerjakan umrah, kemudian tahallul seperti yang beliau
perintahkan kepada para sahabatnya. Hal ini dijadikan dalil bahwa

seseorang dianggap telah tahollul dan bukan sekedar selesai

melakukan thawaf di Ka'bah telah menl'elisihi pendapat Ibnu Abbas,

sebagaimana yang telah disebutkan.

Kalimat "melakttkan seperti apa yang beliau lakukan"
menunjukkan bahwa perbuatan itu bukan khusus bagiNabi SAW.
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2.

J.

4.

Pelaiaran yans dapat diambil

1. Disyariatkannya melakukan thawaf Qudum bagi orang yang

mengerjakan haji qiran serta berlariJari saat melakukannya jika
diiringi dengan sa'i.

Dalam bahasa Arab, sa'i terkadang disebut juga thawaf.

Thawaf Ifadhah pada hari raya kurban-

Hadits ini dijadikan sebagai dalil bahwa mencukur rambut

bukan rukun haji. Namun, pandangan ini kurang tepat, sebab

tidak disebutkannya masalah mencukur rambut pada hadits di
atas tidak berkonsekuensi perbuatan tersebut tidak dilakukan,
bahkan ia masuk dalam cakupan perkataannya "'hinggo beliau
m e nye I e s a i kan haj inya" .

Catatan

Dalam riwayat Abu Al Waqt dicantumkan kata "bab- di antara
kalimat "dan melakukon seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW'
dan kalimat "siapa yang membawa hewan kurban di antara manusia".
Lalu dia berkata, "Dalam masalah ini terdapat riwayat Urwah dari
Aisyah... dan seterusnya." Tapi ini adalah kesalahan yang fatal, sebab

kalimat "siapa yang membawa hewan kurban" merupakan subjek bagi
potongan kalimat "dan melakukan"- Maka memisahkan kedua
kalimat itu dengan kata "bab" merupakan kesalahan dan
mengakibatkan kal imat tersebut kehilangan subjeknya.

Al Karmani mengemukakan pendapat yang terkesan ganjil, dia
menjelaskan bahwa subjek kata "melakukan" adalah Ibnu Umar.
perawi hadits. Adapun Abu Nu'aim dalam kitab l/ Mustakhraj telah
menyebutkan hadits tersebut dengan leng!<ap. Selanjutnya dia
menyebutkan hadits Aisyah dengan sanad seperti pada hadits
sebelumnya, seraya berkata, "Imam Bukhari meriwayatkan dari
Yahya bin Bukair." Sikap ini juga tergolong ganjil" dan yang benar

adalah apa yang dinukil mayoritas perawi.
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Kemudian dalan-r riwayat Abu Al walid Al Ba.ii dari Abu Dzar

disebutkan bahwa setelah kalimat "apo yang dilakukan oleh

Rasulullah SAW' tertera tanda pemisah dengan bentuk (#), lalu

sesudahnya tertera kalimat "siopg yang berkurban dun memhawa

hewan kurbqn". Diriwayatkan dari Urwah bahwa Aisyah

mengabarkan kepadan.va.

Abu Al walid berkata, "Abu Dzar memerintahkan kami untuk

menghapus judul bab ini, yakni perkataannya'siapa yang berkurban

tlan membav,a hev,art kurban tliantara manusia." Namun, ini adalah

perbuatan yang sangat mengherankan dari Abu Al Walid serta

syaikhnya, sebab kalimat "siapct yang berkurban" merupakan sifat

bagi kata "melukukan". Akan tetapi keduanya menduga bahwa

kalimat ini merupakan judul bab, sehingga keduanya keliru.

Imam Muslim meriwayatkan yang sama melalui riwayat

Syu'aib. Lalu disebutkan hadits Ibnu Umar hingga potongan kalimat

"di antara mantlsia" - kemudian dia mengulangi sanad yang sama

hingga Aisyah. ia meriwayatkan dari Rasulullah sAw tentang

menggabungkan niat umrah dan haji, "Manusia (orang-orang)

melakukan tomattu' bersama beliau SAW' sama seperti yang

diberitakan kepadaku oleh Salim dari Abdullah."

Lalu Al Muhallab mengkritisi perkataan Az-Zuhti, "Sama

seperti yang dikabarkan kepadaku oleh Salim", dia berkata, "Yakni

sama dalam hal kekeliruan, sebab semua hadits dari Aisyah

menyatakan bahwa beliau melakukan haii lfrad."

Saya (lbnu Hajar) katakan. ini bukanlah kekeliruan, sebab tidak

ada halangan untuk memadukan dua riwayat yang ada dengan cara

seperti yang telah kami tempuh saat mengompromikan versi riwayat

yang berbeda-beda dari Ibnu Umar; yakni maksud pernyataan Nabi

melakukan haji lfrad adalah pada awal mula ihram, sedangkan makna

tamattu' dengan mengerjakan umrah adalah memasukkan umrah

dalam haji. cara ini lebih baik daripada menganggap keliru seorang

pakar di bidang periwayatan.

32A - TATIIUL BAARI



105. Orang yang Membeli Al Hadyu (Hewan Kurban) dalam
Perjalanan

;i,*Y l& i' ,f'';l 1' rL;1' "r; ju 
'ju ;.r";"
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1693. Dari Nafi', dia berkata: Abdullah bin Abdullah bin Umar
RA berkata kepada bapaknya (Abdullah bin Umar), "Tetaplah di sini
(angan pergi), karena sesungguhnya aku sangat mengkhawatirkan
engkau dihalangi untuk sampai ke Ka'bah." Abdullah bin Umar
berkata, "Jika demikian, aku akan melakukan seperti yang dilakukan
Rasulullah SAW, karena Allah SWT telah berfirman, 'sungguh telah
ada bagi kamu pada diri Rasululloh contoh tauladan yang baik'. (Qs.
Al Ahzaab (33) : 21) Aku mempersaksikan kalian bahwa aku telah

mewajibkan umrah atas diriku." Maka dia melakukan ihram untuk
umrah. Abdullah bin Abdullah bin Umar berkata, "Kemudian Ibnu
Umar keluar hingga tatkala sampai di Al Baida', dia ihram untuk haii
dan umrah, seraya berkata, 'Tidaklah urusan haji dan umrah

melainkan hanya satu'. Kemudian dia membeli hewan kurban dari

Qudaid. Kemudian mendatangi Makkah dan thawaf untuk keduanya

(yakni haji dan umrah) dengan satu thawaf. Dia tidak tahallul hingga
tahallul dari keduanya (haji dan umrah) sekaligus."
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Keteranqan Hadits:

(Buh orung yong membeli heu,urt kurban tlalum pcrjalanun).

Yakni baik di wilayali Haram (tanah suci) maupun di luar wilayah

Ilaram. sebab membawa hewan kurban dari r-regeri sendiri bukan

merupakan syarat. Ibnu Baththal mengatakan. Imam Bukhari ingin

menjelaskan madzhab Ibnu lJmar dalam masalah "hewan kurban",

yaitu memasukkan dari luar wilayah Haram ke dalam wilayah Haram

(tanah sr-rci), sebab Qudaid berada di luar wilayah Haram. Saya (lbnu

IJajar) katakan. bahwa kandungar.r judul bab tersebut lebih luas dari

makna perbuatan Ibnr.r Urnar. maka bagaimana mungkin perbuatan

Ibnu Umar itu dapat nrenjelaskan judul bab.

t{ii ) ,;rl lkorrru sesungguhnya eftu sangat mengkhav,alirkan-

ny,ct). Kata ganti "n1'a" pada kata "mengkhawatirkannya" kembali

kepada fitnah. yakni aku sangat mengkhawatirkan bila fitnah yang

sedang berlangsung menjadi sebab terhalangnya engkau untuk sampai

ke Ka'bah. Masalah ini dijelaskan secara mendetail pada bab "Orang

yang Terhalang".

i#ur'tr^is 1t,utinu ihrant untuk untrah). Dalam riwayat Abu Dzar

ditambahkan, -l"it ,y (dari pemukiman). Demikian pula riwayat Abu

Nu'aim dari AIi bin Abdul Aziz. dart Abu An-Nu'man (guru Imam

Bukhari dalam riwayat ini). Lafazh tambahan ini dapat dijadikan dalil
bolehny'a ihram sebelum sampai ke miqat. Para ulama masih

memperseiisihkan masalah ini. Tapi Ibnu Mundzir menukil ijma 'yang

membolehkannya. Kemudian dikatakan, bahwa ini lebih utama

daripada ihram saat sampai di miqat. Namun pendapat lain

mengatakan sebaliknya. Ada pula yang berpendapat bahwa keutamaan

keduanya tidak berbeda. Menurut pendapat lain bahwa orang yang

tinggal di negeri yang telah ditentukan miqat-nya, maka melakukan

ihram setelah sampai di miqat tersebut adalah lebih utama daripada

ihram sebelum sampai kepadanya. Sedangkan jika tidak demikian,

maka lebih utama dilakukan ihram dari tempat tinggalnya. Dalam

madzhab Syaf i tentang keunggulan ihram setelah sampai di miqat
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dibandingkan ihram dari tempat tinggal masih ada perselisihan di

dalamnya.

Ar-Raf i berkata, "Setelah memperhatikan alasan-alasan yang

mereka kemukakan, dapat disimpulkan bahwa orang vang merasa

dirinya aman, maka lebih utama untuk melakukan ihram dari tempat

tinggalnya. Sedangkan orang yang tidak merasa aman, maka ia lebih

utama untuk melakukan ihram setelah sampai di miqat.

106. Orang yang Memberi Tanda dan Mengalungi (hewan

Kurban) di Dzul Hulaifah kemudian lhram

i* u-r;r ,, u;Gi trr t;p \t *j '-,* J\..;rf ,;*U jG,
-,. :,:.. 

'.oo. 
,,r" , "

k \n':-1 6'fru -,^:)t a.v* 3;, G 'fr -*;llJt a+ i'r,--,?1
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Nafi' berkata, "Apabila lbnu Umar RA memba*u t.*u, Ur.O",
dari Madinah, maka dia mengalunginya dan memberi tanda di Dzul
Hulaifah. Dia menusuk punuk bagian kanannya dengan pisau dan

wajahnya menghadap kiblat dalam keadaan berlutut."

a,

,k Cter
, " /" "

\12.-o\ ;f 4V

1694-1695. Dari Urwah bin Az-Zubair dari Miswar bin
Makhramah dan Marwan, keduanya berkata, "Nabi SAW keluar pada

peristiwa Hudaibiyah, beserta sahabatnya yang berjumlah seribu lebih.
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Ketika mereka sanrpai di Dzul Hulail-ah, Nabi SAW mengalungi

hewan kurban dan memberi tanda lalu beliau ihranr untuk untrah."

z^,
ot,

4-19 4\)l -L4
i ,- - o

1-i ;:t{ J;
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1696. Dari Ais-vah RA. dia berkata. "Aku membuat kalung unta

milik Nabi SAW dengan kedua tanganku. Kemudian beliau

mengalunginya dan memberinya tanda. lalu mempersiapkannya untuk

kurban. Maka, tidak diharamkan kepadanya sesuatu yang tadinya halal

baginya."

Keterangan Hadits:

(Bab orong yang mentberi tanda dan mengalungi [hewan
kurbonl di Dzul Hulaifah). Ibnu Baththal berkata, "lmam Bukhari

bermaksud menjelaskan bahwa orang yang akan melakukan ihram

dianjurkan untuk tidak memberi tanda dan mengalungi hewan kurban

miliknya kecuali setelah berada di miqat." Akan tetapi secara zhahir,

Imam Bukhari ingin mengisyaratkan bantahan terhadap perkataan

Mujahid yang diriwal'atkan oleh Ibnu Abi Syaibah, "Seseorang tidak

boleh memberi'tanda pada hewan kurban (Al Hadyu) kecuali setelah

melakukan ihram."

Maksud tersebut dapat kita simpulkan dari kalimat pada judul

bab. "Orang yang Memberi Tanda (Hewan Kurban) kemudian Ihram".

Adapun dalil yang mendukung pandangan tersebut dalam hadits

Miswar terdapat padalafazh, e'?ii G.#' iii i;liit ,{* ti\S tit ,?
(Hingga ketika mereka berado di Dzul Hulaifah beliau mengalungi

dan memberi tonda pada hewan kurban lalu ihram). Makna lahiriah

hadits ini menyatakan bahwa beliau lebih dahulu mengalungi hewan
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tersebut. kernudian rnelakukan ihram. Sedangkan dalam hadits Aisyah

diindikasikan oleh kalimat, ig + ??,;i 6'-,u,i: 
'iiit l, 

(Kemutliun

beliau mengulungi dun memberinyu lundu, dan ticlak clihuramkan

kepadany'a se.suLtlu yang ludinya holul buginya). Riwayat ini
menerangkan bahwa mendahulukan ihram bukan menjadi syarat

sahnya mengalungi dan memberi tanda hewan kurban.

Riwayat lain yang menguatkan maksud judul bab adalah riwayat

Imam Muslim dari Ibnu Abbas. dia berkata , 'rL"j * i, ,* 
t}t 

*
j *aJir pirr dr3 i;;lig.- 46:fib ytrlt 'ia!j'e*'.fu'

€Au: J^i :t"t Jt ?..A':,-,, 6 ,'y,r -qj (Nabi SAW melakukan

.yhalat Zhuhur di Dzul Hulaifah kemudian minta dihadirkan untanya,

lalu beliau memberiny,a tandu di punuknl,a sebelah kunan hingga

darahnya meneles, dan beliau mengalunginya dengan sepasong

sandal, setelah itu beliau menaiki hewan tunggangannya. Ketika

berada di Al Baida', maka beliau ihram untuk hoji).

t!... ';, ;: o€ :{.u')ti'1 @"fi' berkarq, "Biasanya lbnu

Umqr... " dan seterusnya). Riwayat ini disebutkan dengan sanod yang

lengkap {maushul) oleh Imam Malik dalam kitab Al Muv,aththa', telah

diriwayatkan dari Nafi'. dari Abdullah bin Umar, bahwasanya apabila

beliau menyiapkan hewan kurban dari Madinah untuk penghuninya,

maka beliau mengalunginya di Dzul Hulaifah. Beliau mengalunginya

sebelum memberinya tanda, dan yang demikian berlangsung pada satu

tempat sambil menghadap ke Kiblat. Beliau mengalunginya dengan

sepasang sandal lalu memberinya tanda di bagian kiri, kemudian

hewan itu dibawa vlukuf bersama orang-orang di Arafah. dan dibawa

saat bertolak dari Arafah. Apabila datang pagi hari raya kurban, maka

beliau menyembelihnya."

Diriwayatkan dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwasanya apabila

beliau memberi tanda dengan menusuk punuk untanya yang disiapkan

untuk kurban, maka beliau mengucapkan"Bismillahi wallahu Akbar"
(dengan nama Allah, Allah Maha Besar).
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Al Baihacli meriwayatkan mclalui .ialur lbnu Wahab dari Malik

dan Abdullah bin Umar. dari Nafi'. q nu'#"iC 'fr c;1' f; Li

,4',i "'itt q'r."i w. ,y'n oi'*"; s$ ,q* t'kli rr ;li .;:^l'

yt J\V&':6'f-Li irri l>$ lBtthv'usunya Abdullah bin Umur biusu

memberi tuntlu pudcr tmlct di bagiun kiri kecuali iika hal itu sulit

rlilukukun. Apctbilu cliu lidak mamptt ttntuk memasukkctn di antura

kerluunyo, muku diu rnembcri tandu eli sebelah kunan. Apohilu hendak

memberinya lttnelu. nruku clia mcnghuelapkan hev'an lersebut ke

kiblat). Berdasarkan hadits ini diketahui bahwa Ibnu Umar kadang

memberi tanda di sebelah kanan dan kadang pula di sebelah kiri

hewan.

Memberi tanda di sebelah kanan hewan merupakan pendapat

Imam Syaf i dan kedua murid senior Imam Abu Hanifah (yakni Abu

Yusuf dan Muhammad) serta Imam Ahmad. Sedangkan memberi

tanda di sebelah kiri merupakan pendapat Imam Malik dan Imam

Ahmad dalam salah satu riwayat yang dinukil darinya. Saya tidak

melihat pada hadits ibnu Umar keterangan bahwa ia melakukan hal itu

sebelum berihram. Sementara Ibnu Abdil Barr menyebutkan dalam

kitab Al Istidzkctr dari Malik. dia berkata, "Tidak diperbolehkan

memberi tanda pada hewan kurban, kecuali saat akan ihram. Ia

mengalungi, memberinva tanda, shalat lalu ihram."

Pada hadits ini terdapat syariat memberi tanda pada hewan

kurban. Faidahnya adalah untuk memberitahukan bahwa hewan

tersebut resmi dipersiapkan untuk kurban. agar dia diikuti oleh orang-

orang yang membutuhkannya; dan meskipun hewan tersebut

bercampur dengan he$'an lainnya, maka akan mudah dibedakan; jika

hilang, maka akan dapat dikenali; dan apabila mengalami kecelakaan,

maka akan diketahui oleh orang-orang miskin dari tandanya hingga

mereka dapat memanfaatkannya. Di samping itu, ia merupakan wujud

pengagungan terhadap syiar syariat serta memotivasi orang lain untuk

melakukannya.
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Adapun orang yang tidak membolehkan memberi tanda pada
hewan kurban, sungguh telah jauh menyimpang dari pendapat yang
benar. Golongan ini melandasi pandangan mereka berdasarkan
kemungkinan bahwa syariat tersebut ditetapkan sebelum ada larangan
untuk memotong anggota tubuh hewan yang masih hidup. Kita dapat
menyatakan kelemahan alasan yang mereka kemukakan bahwa
pemyataan nasakh (penghapusan hukum) itu tidak dapat diterima
apabila hanya didasarkan pada kemungkinan. Bahkan memberi tanda
pada hewan kurban terjadi saat pelaksanaan haji Wada'. padahal haji
Wada' berlangsung setelah adanya larangan memotong hewan yang
masih hidup dalam jarak waktu yang lama. Perbedaan pendapat
masalah ini akan disebutkan setelah satu bab.

107. Memintal (Membuat) Kalung untukl/ Budn (Unta) dan Sapi

u I' J';'r U 'l.-ij 
:Uu ,i:t iu' s.t a*; t ';L

G:; L'.tJl',' ql'., L',n ;\,ju tUi 'F lrtb u
"n itV,F;t

1697. Dari Ibnu Umar, dari Hafshah RA, dia berkata, aku
berkata, "wahai Rasulullah, mengapa manusia telah tahallul
sedangkan engkau tidak tohallul?,, Beliau bersabda, ,,sesungguhnya

aku telah memilin rambut kepalaku dan mengalungi hev,ctn kurban
milikku, maka aku tidqk tohollul hingga tohallul setel(th haji.,,
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I698. Dari Urrvah. dari Amrah binti Abdurrahman bahwa

Aisyah RA berkata. "Biasanya Rasulullah SAW membawa Al Hadyu

(hewan kurban) dari Madinal-r. Maka aku memintal kalung hewan

kurban miliknl'a. Kemudian beliau tidak menjauhi sesuatu yang biasa

diiauhi oleh orar-rg yang ihram."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Hafshah "Mengupct manusia

teluh tcthallul". dan hadits Aisy,ah "Beliou nternbawa hev,un kurban

tlcrri A,.ludinah, ntcrka uku memintal kalung hev'un kurbun miliknya".

Ibnu Al Mana11'ar berkata. ''Dalam kedua hadits ini tidak disebutkan

tentang sapi. han1,a saja konteks keduanya bersifat mutlak. Telah

dintrkil melalui riwal'at yang shahih bahwa beliau SAW pernah

menjadikan kedua jenis hewan itu sebagai Al Hadyli (hewan kurban)."

Seakan-akan yang dimaksud adalah hadits Aisyah, "Beliau SAW

masuk menemui kami pada hari raya kurban dengan membawa daging

sapi." Hadits ini akan disebutkan setelah beberapa bab. Namun, tidak

ada keterangan pada hadits itu yang mengindikasikan bahwa beliau

pernah membarva sapi sebagai hewan kurban.

Judul bab yang dikemukakan oleh Imam Bukhari adalah benar,

sebab .jika yang dimaksud dengan lafazh "Al Hadyu" adalah unta dan

sapi. maka tidak ada lagi yang perlu dipersoalkan. Sedangkan jika

yang dimaksud adalah "unta", maka sesungguhnya sapi juga memiliki

kedudukan yang sama dengannYa.

Hadits Hafshah telah diterangkan pada bab "Tamattu' dan

Qiran". Adapun kesesuaiannya dengan judul bab di atas adalah bahwa

mengalungi hewan kurban berarti membuatkan kalungnya sebelum

itu. Keterangan ini dipertegas oleh hadits Aisyah yang disebutkan.

Sedangkan pembahasan hadits Aisyah akan disebutkan setelah satu

bab.
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Catatan

Salah seorang ulama muta'akhirin menyimpulkan dari sikap

Imam Bukhari yang membatasi judul bab dengan hanya menyebutkan
unta dan sapi. bahwa dia setuju dengan pendapat Imam Malik dan

Abu Hanifah. Mereka berpendapat bahwa kambing itu tidak dikalungi.
Namun dia kurang teliti, karena Imam Bukhari telah menyebutkan
judul tersendiri tentang mengalungi kambing, seperti yang akan

disebutkan.

108. Memberi Tanda padaAl Budn (Unta)

Urwah berkata dari Al Miswar RA. "Nabi SAW mengalungi
hewan kurban dan memberinya tanda, lalu ihram untuk umrah.''
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1699. Dari Al Qasim, dari Aisyah RA. dia berkata. ,,Aku

memintal (membuat) kalung hewan kurban milik Nabi SAW.
Kemudian beliau memberi tanda 

-atau 
aku mengalunginya- lalu

mengirimnya ke Baitullah, sementara beliau masih tinggal di
Madinah, dan tidak diharamkan sesuatu yang tadinya halal baginya."
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Kcterangan Hadits:

Dalam bab ini clisebutkan hadits ljrwah dari Al Miswar tanpa

sanud yang lengkap \mtt'olluq). tapi hadits ini disebutkan dengan

:;unad yang lengkap (muushul) pada bab sebelumnya' Begitu pula

dengan hadits Aisyah. "Aku ntemintul (mambuat) kulung hcu,an

kurbun milik Nubi SAW. kernutlian heliou memberi tunda dan

mengulunginyl,."

Hadits ini rnenerangkan disyariatkannya memberi tanda pada

hewan kurban. Maksudnya. melukai sedikit kulitnya hingga darahnya

mengalir, dan ini menunjukkan bahwa hewan itu resmi dipersiapkan

untuk kurban. Inilah pendapat jumhur ulama salaf dan khalaf.

Sementara Ath-Thaharvi menyebutkan dalam kitab lkhtilaf ,41 ulama,

bahu,a Abu Hanifah memakruhkan memberi tanda pada hewan

kurban. Sedangkan ulama lainnya berpendapat bahwa hal itu disukai

sebagai bentuk ittiba'(mengikuti Sunnah Nabi SAW). Hingga kedua

muridnya (Abu Yusui dan Muhammad) berkata, "Perbuatan itu adalah

baik."

Ath-Thahawi mengatakan. Imam Malik berpendapat bahwa

pemberian tanda itu dilakukan pada hewan yang berpunuk, karena

dalam riwayat yang shahih dari Aisyah dan Ibnu Abbas telah dinukil

pendapat yang membolehkan memberi tanda atau tidak. Maka, hal ini

tidak termasuk rangkaian manasik haji. Tapi hukum memberi tanda

pada hewan kurban itu tidak makruh, sebab Nabi SAW pernah

melakukannya.

Al Khaththabi dan lainnya berkata, "Alasan orang tidak suka

memberi tanda pada hewan kurban adalah karena perbuatan itu

termasuk memotong atau mengiris anggota badan hewan yang masih

hidup. Alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan ini

termasuk dalam bahasan lain; seperti memberi cap dengan besi panas

serta membelah telinga hewan sebagai tanda, serta cara-cara lain

dalam mencap hewan. Hal ini sama dengan khitan dan bekam,

sehingga kekhawatiran bahwa hal itu dapat membinasakan hewan

tersebut tidak akan pernah terjadi. Seandainya hal ini yang menjadi

338 - FATIIUL BAARI



inti pennasalahan, niscaya para ulama yang tidak menyukai memberi
tanda pada hewan kurban akan mengatakan bahwa memberi tanda
pada hewan kurban dengan cara melukainya dan darahnya terus keruar
hingga membinasakan hewan tersebut hukumnya makruh (tidak
disukai). .lika mereka mengatakan seperti ini. maka masih mungkin
untuk dibenarkan."

Para ulama terdahulu telah mengeluarkan berbagai bantahan
keras terhadap Abu Hanifah atas pendapatnya bahwa membuat tanda
pada hevvan kurban adalah makruh secara mutlak. Lalu Ath-Thahawi
mengadakan pembelaan terhadapnya dalam kitabnya At Mu'ani
dengan mengatakan. "Abu Hanifah tidak memakruhkan perbuatan
tersebut. akan tetapi dia berpendapat jika hal itu dilakukan dengan
cara yang dikhawatirkan dapat membinasakan hewan itu. seperti
mengalirnya darah terus-menerus, terutama apabila ditusuk dengan
menggunakan pisau, maka dia ingin menutup perbuatan ke arah itu
bagi masyarakat awam yang umumnya tidak memperhatikan batasan-
batasan dalam hal ini. Adapun bagi siapa yang mengetahui Sunnah
dalam hal ini. menurutnya tidak makruh."

Pernyataan Ath-Thahawi ini merupakan sanggahan terhadap Al
Khaththabi yang mengatakan, "Saya tidak mengetahui ada orang yang
memakruhkannya kecuali Abu Hanifah, dimana kedua muridnya tidak
sependapat dengannya. Keduanya berpendapat seperti pendapat
jumhur ulama."

Dari Ibrahim An-Nakha'i diriwayatkan bahwa memberi tanda
pada hewan kurban adalah makruh. Hal ini disebutkan oleh Imam At-
Tirmidzi. dia berkata: Aku mendengar Abu As-sa'ib berkata. kami
berada di sisi waki' lalu seorang laki-laki berkata kepadanya, "Telah
diriwayatkan dari Ibrahim An-Nakha'i bahwa memberi tanda pada
hewan termasuk memotong hewan yang masih hidup.,'Waki, berkata
kepada orang tersebut, "Aku katakan kepadamu bahwa Rasulullah
sAw telah memberi tanda pada hewan kurban miliknya. Lalu engkau
mengatakan 'Ibrahim berkata', maka balasan yang pantas kamu terima
adalah penjara."
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Riwayat ini.iuga nrerupakan bantalian terhadap Ibnu llazm yang

mengklaim bahwa sebelunrnya tidak ada orang yang berpendapat

seperti Abu Hanitah. Lalu lbnu Hazm tnembahasnya hingga terkesan

berlebih-lebihan. Nantun, kaitannya dellgan pendapat Abu Hanitah'

maka kita harus meruperhatikan pendapat Ath-Thahawi' sebab dia

lebih mengetahui maksud perkataan para ulama dalam madzhabnya

dibandingkan orang lain.

Catatan

Para ulama )'ang membolehkan memberi tanda pada hewan

kurban sepakat menyamakan antara sapi dengan unta dalam hukum

tersebut. kecuali Sa'id bin Jubair. Ivlereka juga sepakat bahwa

kambing tidak diberi tanda karena kondisinya yang lemah. Di samping

itu bulunya dapat menutupi tanda itu. Adapun riwayat yang dinukil

dari hnam Malik mengatakan bahwa alasan kambing tidak diberi

tanda adalah karena ia tidak memiliki punuk.

109. Orang yang Mengalungkan Kalung (pada Hewan) dengan

Tangannya Sendiri
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1700. Dari Abdullah bin Abu Bakar bin Amr bi, Hazm dari
Anrrah binti Abdurrahman bahwa ia memberitahukan kepadanya.
bahwasanya ziyad bin Abi Sufyan menulis -surat- kepada Aisyah
RA. "Sesungguhnya Abdullah bin Abbas RA berkata. 'Barangsiapa

telah menyiapkan Al Hadyu (hewan kurban), maka haram baginya apa
yang diharamkan atas orang yang menunaikan haji hing_ua hewan
kurbannya disembelih'." Amrah berkata, "Maka Aisyah RA berkata.
'Tidak seperti yang dikatakan oleh Ibnu Abbas. Aku (Aisyah) telah
memintal (membuat) kalung hewan kurban milik Nabi Rasulullah
sAw dengan kedua tanganku. Kemudian Rasuluilah mengalunginya
dengan kedua tangannya, lalu mengirimnya bersama bapakku.
Tidaklah haram atas Rasulullah SAW sesuatu yang tadinya dihalalkan
Allah kepadanya hingga hewan kurbannya disembelih'.',

Keteranqan Hadits:

(Bab orang yqng mengolungkan kalung fpada heu,anJ dengan
kedua tanganny'a). Maksudnya adalah hewan yang disiapkan untuk
kurban.

Dalam hal ini ada dua keadaan:

Pertama. seseorang menuntun hewan kurban dan bermaksud
mengerjakan haji, maka ia dapat mengalungi dan memberi tanda pada
hewan kurban miliknya saat ia melakukan ihram.

Kedua, seseorang menuntun hewan kurban lalu tetap berada di
negerinya, maka ia mengalungi hewan kurban itu dari tempat
tinggalnya.

Keadaan yang kedua inilah yang diindikasikan oleh hadits di
atas- Sedangkan apa yang digunakan untuk karung tersebut akan
diterangkan setelah satu bab.
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Adapun rnaksucl .iudul bab di atas adalah. rnenielaskan bahwa

beliau rnengetahui kapan hewan kurban rniliknya dikalungi. Maka,

apa yang bcliau lakukan sesudalr itu dapat dijadikan dasar hukum

dalam masalah ini.

Ibnu At-Tin berkata. "Ada kenturrgkinan makna perkataan

Aisyah 'Kemudiun beliou mcngolungint'u dengan langunnya .sendiri'

adalah sebagai penjelasan akan keakuratan hafalannya serta

pengetahuannya yang sangat mendetail ttrengenai persoalan itu. Tapi

ada pr-rla kemungkinan maksudny'a adalah. Nabi melakukan hal itu dan

mengetahui dengan pasti kapan lteu'an tersebut dikalungi. Meskipun

demikian. beliau S.A\\' tidak rlenghindari sesuatu 1'ang biasa dihindari

oleh orang yang ihram. Hal ini sengaja dikemukakan oleh Aisyah agar

tidak timbul dugaan bahwa Nabi tetap melakukan hal yang dilarang

selama ihram. karena beliau belum mengetahui jika hewan kurban

miliknya telah dikalungi."

'f;,e U\t (Amruh berkata). Yakni. melalui sanad yang

disebutkan sebelumnya. Hadits marfu 'dari Aisyah telah diriwayatkan

oleh Al Qasim dan Urrvah seperti baru saja disebutkan secara ringkas,

dan telah diriwayatkan pula dari Aisyah oleh Masruq. Lalu akan

disebutkan pada akhir bab berikutnya dengan ringkas. Kemudian ia

meriwayatkannya pula dalam pembahasan tentang Adh-Dhahaya

(hewan kurban) secara panjang lebar dengan judul "Hukum Orang

yang Menyiapkan Al Hadyu lalu Tetap Berada di Negerinya, Apakah

ia telah Ihram atau Belum", dimana judul itu tidak tercantum di

tempat ini. Adapun lafazhnya di tempat tersebut adalah; diriwayatkan

dari Masruq bahwasanya dia berkata, "Wahai Ummul Mukminin,

sesungguhnya seseorang mengirim hewan kurban ke Ka'bah,

sementara ia tetap berada di negerinya. Lalu ia berpesan agar untanya

itu dikalungi dan sejak hari itu ia berada dalam keadaan ihram hingga

manusia (yang mengerjakan haji) telah tohollul;'

Adapun lafazh Ath-Thahawi yang terdapat dalam hadits Masruq

adalah. "Aku berkata kepada Aisyah, 'Sesungguhnya beberapa orang

di tempat ini telah mengirim hewan kurban ke Ka'bah seraya
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memcrintahkan kepada orang yang membawa hewan kurban tersebut
agar mengalungi unta tersebut pada hari yang telah ditentukan. Maka,
sejak hari itu mereka tetap berada dalam keadaan ihram hingga orang-
orang (yang menunaikan haji) relah tahallul'."

Sa'id bin Manshur berkata, Husyaim menceritakan kepada kami,
Yahya bin Sa'id menceritakan kepada kami, seseorang yang
menceritakan dari Aisyah menceritakan kepada kami. bahwa telah
dikatakan kepada Aisyah, "sesungguhnya apabila Ziyad mengirim
Hadvu. maka dia menghindari hal-hal yang biasa dihindari oleh orang
yang sedang ihram. hingga hewan kurbannya disembelih." Aisyah
berkata "Apakah ia memiliki Ka'bah yang ia thawaf padanya?" Dia
berkata. "Ya'qub menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan
kepada kami dari bapaknya; telah sampai kepada Aisyah bahwa Ziyad
mengirim Hadyu (hewan kurban) lalu ia mengenakan pakaian seperti
orang ihram. Maka Aisyah berkata. 'sungguh aku dahulu memintal
(membuat) kalung hewan kurban milik Nabi sAw. kemudian beliau
mengirimnya sementara beliau tetap berada bersama kami dan tidak
menghindari sesuatu pun (yang terlarang bagi orang ihram)'."

Imam Malik meriwayatkan dalam kitab Al Muwaththa'; telah
diriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, dari Muhammad bin Ibrahim At-
Taimi. dari Rabi'ah bin Abdullah Al Hudair bahwa ia melihat seorang
laki-laki di Irak mengenakan pakaian seperti orang ihram, maka dia
bertanya tentang orang itu dan orang-orang mengatakan kepadanya,
"Sesungguhnya ia telah menyuruh mengalungi hewan kurban
miliknya." Rabi'ah berkata, "Aku bertemu Abdullah bin Az-zubair
dan aku ceritakan hal itu kepadanya, maka dia berkata. '(ltu adalah
perbuatan) bid'ah, demi Pemilik Ka'bah'."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari Ats-Tsaqafi, dari yahya

bin Sa'id, "Muhammad bin Ibrahim mengabarkan kepadaku bahwa
Rabi'ah mengabarkan kepadanya bahwa ia melihat Ibnu Abbas -yang saat itu sebagai pemimpin di Bashrah pada masa pemerintahan
AIi- mengenakan pakaian seperti orang yang ihram di atas mimbar
Bashrah." Lalu disebutkan hadits selengkapnya. Melalui riwayat ini
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dapat diketahui nama orang yang dinraksud dalam riwayat Imam

Malik. Ibnu At-Tin berkata. "lbnu Abbas dalam masalah ini telah

menyelisihi seluruh ahli fikih. Adapun Aisyah berhujjah untuk

mendukung pendapatnya dengan perbuatan Nabi SAW. dan apa yang

diriwayatkannya mengenai hal itu mesti dijadikan pegangan.

Barangkali Ibnu Abbas telah meralat pendapatnya."

Pernyataan lbnu ArTin tidak kuat. karena pendapat Ibnu Abbas

juga dinukil dari sejumlah sahabat. di antaranya Ibnu Umar seperti

yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Aliyah, dari A1.vub,

dan Ibnu Mundzir melalui jalur Ibnu Juraij, keduanya dari Nafi'

bahwa Ibnu Umar jika mengirim heu'an kurban, niscaya dia menahan

diri dari semua yang dilarang bagi orarl-q yang ihram, hanya saja dia

tidak mengucapkan talbiyah.

Selain itu. juga dinukil oleh Qais bin Sa'ad bin Ubadah seperti

diriwayatkan oleh Sa'id bin Manshur melalui jalur Sa'id bin Al
Musay.vab dari Qais bin Sa'ad dengan rirvayat yang sama seperti atsar

Ibnu lJmar. Lalu Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur

Muhammad bin Ali bin Al Husain dari Umar dan Ali, keduanya

berkata tentang seseorang yang mengirim hewan kurban, r1,3 

"l;':-'t1'ei;st U 3L.1.i (Sesr mgguhnya ia menahan diri dari segala yong

dijauhi oleh orang yang ihram), tapi riuayat ini sanad-nya munqathi'

(terputus).

Ibnu Mundzir berkata, "rUmar. Ali. Qais bin Sa'ad, Ibnu Umar,

Ibnu Abbas, An-Nakha'i, Atha'. Ibnu Sirin dan lainnya berpendapat;

barangsiapa mengirim hewan kurban lalu tetap tinggal di negerinya,

maka diharamkan baginya melakukan semua yang diharamkan bagi

orang yang sedang ihram. Sementara Ibnu Mas'ud, Aisyah, Anas,

lbnu Az-Zubair serta yang lainnya berpendapat; mengirim hewan

kurban tidak menjadikan seseorang berada dalam keadaan ihram.

Pendapat terakhir inilah yang diterima oleh ahli fikih di seluruh negeri

Islam."
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Pendapat pertama berdalil dengan riwayat yang dikutip oleh

Ath-Thahawi dan selainnya melalui jalur Abdul Malik bin Jabir dari

bapaknya, dia berkata,

q q-;i ,r- * "q'^:"rt *'*'tn=r ir, ot' Ct'rb U_'.'c5

,r.ts'i i* o,3 
"i" -i.ti': e'flt iiii bi W. 'r,,; C' q! ayi jr,lu t & s

q?, q,# ei\';i C *'t.r#'4 (Aku sedung ctuctuk cti

sisi Nabi SAW, lalu beliau memegong kantong bajunya [untuk
membukanyal hinggu mengeluarkctnnya dari kedua kakinya .\eru)'u

bersabda, "Sesungguhnya aku memerintahktn agar hev,an kurban

yang aku kirim agar dikalungi pada hari ini .serta diberi tandu pada

tempat vang lelah aku tentukcrn. Maka aku memakai gamisku dan aku

lupa, muka aku tidak akan mengeluarkan gamisku melalui kepaloku)."

Namun, riwayat ini tidak dapat dijadikan dalil, sebab sanad-nya

sangat lemah. Tapi mengatakan bahwa Ibnu Abbas menyendiri dalam

mengemukakan pendapat tersebut merupakan suatu kekeliruan.

Sementara itu Sa'id bin Al Musayyab mengatakan, bahwa orang

yang mengirim hewan kurban tidak perlu menghindari semua yang

dijauhi oleh orang yang sedang ihram, selain tidak boleh melakukan

hubungan suami-istri pada malam Muzdalifah. Riwayat ini dikutip
oleh Ibnu Abi Syaibah darinya dengan sanad yang shahift. Benar.

telah dinukil dari Az-Zuhrt keterangan yang menunjukkan bahwa

pendapat yang pada akhimya diterima telah menyelisihi pendapat Ibnu

Abbas. Dalam naskah Abu Al Yaman dari Syu'aib, dari Az-Zlhri,
yang diriwayatkan oleh Al Baihaqi melalui jalurnya dikatakan.

"Orang pertama yang menyingkap ketidaktahuan manusia serta

menjelaskan Sunnah dalam hal itu kepada mereka adalah Aisyah."

Lalu ia menyebutkan hadits yang diriwayatkan dari Urwah dan

Amrah dari Aisyah. Kemudian dia berkata, "Ketika perkataan Aisyah

sampai kepada orang-orang. maka mereka berpegang dengannya dan

meninggalkan fatwa Ibnu Abbas."

Sejumlah ahli fikih yang memiliki kapabilitas di bidang fatwa

mengatakan; barangsiapa bermaksud menunaikan ibadah haii. maka
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dengan mengalungi hewan kurban berarti ia telah ihram. Pendapat

tersebut diriwayatkan oleh lbnu Al Mundzir dari Ats-Tsauri, Ahmad

dan Ishaq.

Dia juga berkata, "Para pendukung ahli ru ya rnengatakan

bahwa barangsiapa menyiapkan hewan kurban lalu sengaja

mendatangi Baitullah. kemudian ia mengalungi hewan tersebut. maka

ia telah ihram." Setelah itu dia berkata. '-Mayoritas ulama berpendapat

bahwa seseorang tidak dianggap berada dalam keadaan ihram hanya

karena hewan kurbannya dikalungi. dan tidak ada suatu kewajiban

atasnya." Al Khaththabi menukil perkataan dari para ahli ra ia seperli

perkataan Ibnu Abbas. tetapi ini merupakan kesalahannya dalam

menukil suatu pendapat. Ath-Thahasi lebih mengetahui mereka

daripada Al Khaththabi. Seakan-akan Al Khaththabi menduga adanya

kesamaan antara dua persoalan tersebut.

e_ri t (bersamcr bapakku). Maksudnya adalah Abu Bakar Ash-

Shiddiq. Dari riwayat ini dapat diperoleh penjelasan tentang waktu

pengiriman tersebut. yaitu pada tahun ke-9 H. ketika Abu Bakar

ditunjuk sebagai pin-rpinan dalam mt--nunaikan haji. Ibnu At-Tin
berkata. "Maksud Aisyah menyebutkan hal ini adalah untuk

meyakinkan pengetahuannya mengenai seluruh seluk-beluk kisah ini.

Tapi ada pula kemungkinan ia hendak menjelaskan bahwa yang

demikian merupakan akhir perbuatan Nabi SAW, sebab pada tahun

berikutnya beliau mengerjakan haji Wada', agar tidak timbul dugaan

bahwa yang demikian itu terjadi pada awal Islam kemudian dihapus

(mansukh). Untuk itu. Aisyah bermaksud menghapus kesamaran ini

lalu menyempurnakan dengan perkataannya 'Maka tidqk harant

atasnya sesualu yang ladinya halal sumpai hewan kurban miliknya

disembelih', yakni hingga selesai pelaksanaan haji, Nabi tetap tidak

ihram. sehingga keadaan beliau yang tidak ihram setelah haji tentu

lebih tepat."

Penolakan Aisl'ah terhadap Ibnu Abbas adalah berdasarkan

qiyas (analogi), yaitu menganalogikan orang yang mengirim hewan
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kurban dengan orang yang menuntunnya sendiri. Maka. Aisyah
rnenjelaskan bahwa analogi yang demikian tidak dapat cliterinra.

Pelaiaran yang dapat diambil:

1. orang yang berkedudukan tinggi boleh mengerjakan sesuatu
secara langsung meski ada pembantu yang dapat melakukan
tugas tersebut, jika pekerjaan itu termasuk urusan yang penti,g,
khususnya dalam rangka menegakkan syariat dan perkara-
perkara agama.

2. Kritik dan penolakan dikalangan para ulama.

3. Menolak ijtihad berdasarkan nash.

4. Hukum dasar perbuatan Nabi sAW adalah untuk diikuti sampai
terbukti bahwa perbuatan itu khusus bagi beliau.

I 10. Mengalungi Kambing

1701. Dari Al Aswad, dari Aisyah RA, dia berkata,.,Nabi SAW
suatu ketika menviapkan hewan kurban berupa kambing.,,

/^,
ot, ; ,,

+e "tll .,I"p

,A
iJ.

Ut uuf :Uu (i h, o,, t;G *
.(*

tt.wit El*
,2

\)|;

,Uu q; i' q, ^s.e * ;;\i ,:-b

*f e,4,'n'fr&',*i,'Jt,
1702.Dari Al Aswad dari Aisyah RA. dia berkata. "Aku pernah

memintal (membuat) kalung hewan kurban milik Nabi SAW. lalu
beliau mengalungi kambing dan tinggal bersama para istri beliau
dalam keadaan halal (tidak ihram)."
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&-: *\, *
1703. Dari Al Aswad. dari Aisyah *O, O,u berkata. i'OOu pernah

memintal (mernbuat) kalung kambing milik Nabi SAW lalu beliau

mengirimkannya. kenrudian beliau tetap tinggal dalam keadaan halal

(tidak ihram)."

ht,* d'f4.&

1704. Dari Masruq, dari Aisyah RA. dia berkata, "Aku memintal
(membuat) untuk hewan kurban Nabi SAW -yakni kalung-
sebelum beliau ihram."

Keterangan Hadits:

Ibnu Al Mundzir berkata. "lmam Malik serta para ahli ra'yu
mengingkari bolehnl'a mengalungi kambing." Lalu yang lain

menambahkan, "Seakan-akan belum sampai kepada mereka hadits

(mengenai hal itu). dan kami tidak menemukan dasar pendapat mereka

kecuali perkataan sebagian mereka bahwa kambing tidak mampu

untuk dikalungi. Tapi ini adalah alasan yang sangat lemah, sebab

maksud perbuatan itu adalah sebagai tanda, sementara para ulama

telah sepakat bahwa kambing tidak diberi tanda karena ia lemah.

Untuk itu, harus diberi kalung yang tidak membuatnya lemah."

Sementara para ulama madzhab Hanafi sejak awal mengatakan

bahwa kambing tidak termasuk heu.an yang dipersiapkan untuk

kurban (Hodyu), maka hadits di atas merupakan bantahan terhadap

pendapat mereka dilihat dari sisi yang lain. Ibnu Abdil Barr berkata,
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"Mereka yang tidak memperbolehkan menjadikan kambing sebagai

hewan kurban beralasan bahwa Nabi melakukan haji satu kali dan
tidak berkurban dengan kambing." Saya tidali mengerti apa hubungan
dalil tersebut dengan permasalahan yang ada sebab hadits pada bab di
atas menunjukkan beliau mengirim kambing untuk kurban lalu tetap
berada di Madinah, dimana yang demikian terjadi sebelum haji
Wada'.

Dalam hal ini tidak ada pertentangan antara sikap Nabi .v-ang

berkurban dengan seekor kambing dengan sikap beliau yang tidak
melakukan hal itu, sebab sekedar meninggalkan suatu perbuatan tidak
berarti menghapus bolehnya melakukan perbuatan tersebut. Kemudian
siapa di antara sahabat yang menyatakan dengan tegas bahu.a tidak
ada seekor kambing pun di antara hewan yang disiapkan Nabi sebagai

hewan kurban pada saat pelaksanaan haji Wada', sehingga hal itu
dapat dijadikan sebagai dalil?

Ibnu Mundzir menyebutkan melalui jalur Atha'. Ubaidillah bin
Abi Yazid, Abu Ja'far Muhammad bin Ali dan ulama lainnya. bahwa
mereka mengatakan, "Kami melihat kambing dibarva maju sambil
dikalungi." Riwayat Ibnu Abi Syaibah dari Ibnu Abbas juga seperti
itu. Maksudnya adalah. sebagai bantahan bagi mereka yang
mengklaim adanya ijma' tidak bolehnya menjadikan kambing sebagai

hewan kurban dan mengalunginya. Lalu golongan yang tidak
memperbolehkan menjadikan kambing sebagai kurban mengritik
hadits di atas dengan mengatakan bahwa keterangan dari Aisyah
tentang menjadikan kambing sebagai hewan kurban hanya dinukil
oleh Al Aswad tanpa diikuti oleh perawi lainnya, baik keluarga
dekatnya maupun selain mereka. Al Mundziri dan selainnya berkata.
"Dalil yang mereka kemukakan tidak dapat dijadikan landasan untuk
mengurangi validitas hadits tersebut, sebab Al Aswad adalah seorang
ahli hadits, dan tidak ada larangan bagi dirinya untuk menyendiri
dalam meriwayatkan suatu persoalan.

Adapun maksud Imam Bukhari menyebutkan hadits Aisyah
melalui jalur Masruq, meskipun tidak ada ketegasan tentang
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mcniadikan kanibing sebagai kttrban. adalah karena lalazh "Al

I{atlyu" memiliki cakupan yang luas. termasuk di dalamnya kambing

dan selainnya. Kambing adalah salalt satu di antara hewan yang

dijadikan kurban. Telah dinukil melalui riwayat yang ,shuhilz bahwa

Nabi telah meniadikan unta dan sapi sebagai kurban. Oleh karena itu.

barangsiapa berpendapat bahwa memberi kalung itu khusus pada unta,

maka dia harus rnenjelaskannya berdasarkan dalil yang kuat.

111. Kalung yang Terbuat dari Wol

g;ri oK

1705. Dari Al Qasim, dari Ummul Mukminin RA. aia Uert ata,

"Aku memintal kalung-kalung hewan kurban (Al Hadyu) dari wol

yang ada padaku."

Keteranqan Hadits:
- "r? tl ..
&ir}Jr ii ;p (Dari Ummul Mukminin). yaitu Aisyah RA. Hal itu

dijelaskan oleh Yahya bin Hakim dalam riwayatnya dari Mu'ad zyang

diriwayatkan oleh Abu Nu'aim dalam kitabnya l/ Mustakhraj.

Demikianjuga dalam riwayat Al Ismaili melalui jalur lain dari Ibnu
'Aun.

Lil;,l^i '.>ii @m memintal [membuatJ kalung-kalungnya), yakni

kalung untuk hervan kurban. Dalam riwayat Yahya sebelumnya

disebutkan, iy'i, :* t Si glcu yang memintal kalung-kalung ini).

Sementara dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur lain dari Ibnu

'Aun disebutkan dengan riwayat yang sama seperti itu seraya

ditambahkan, *i "q iru.i' iE 6 i! r>r- q. '*'6 (Maka betiau
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berada di anlora kumi sehagaimana luyuknyu orung yung tidak
ihram. Beliau melukukan hubungan dengan istri-istrinya
sehugaimana orong vang lidok ihram)-

Pada hadits ini terdapat bantahan terhadap pendapat yang
mengatakan tidak disukainya kalung yang terbuat dari tali dan hanya
memperbolehkan kalung yang terbuat dari rerumputan. Pendapat ini
dinukil dari Rabi'ah dan Malik. Ibnu At-Tin berkata. "Barangkali
maksudnya adalah bahwa yang demikian itu lebih utama. meski
mereka tetap memperbolehkan menggunakan kalung yang terbuat dari
wol (bulu)."

112. Mengalungkan Sandal

*; ,s?, *', ^)L i' .,t &, .r c( A i,t '*', ;'1-'1

';.fr'-,ar ,jG .G?rr :ju ?" nr,j6 . qg"r't ,Jv a,t
tt. t t-2.. z tr t -- a z- \ a. .3;* ^-;ti .W a? Jilrj *j * ^t 

&'4t'r-.C-Vt,
.rt c

t i* r *^; * !:rt:;), U. * 6?i';^L ; u* GL

&i* ir' J-- Ct j, "Lht *'r t';;.i c.i
1706. Dari Abu Hurairah RA. bahwa Nabi SAW melihat

seorang laki-laki yang menuntun unta, maka beliau bersabda,
*Naikilah ia!" Orang itu berkata, "sesungguhnya ia adalah unta
(untuk kurban)." Beliau bersaMa" "Naikilah ia!" Abu Hurairah
berkata, "Sungguh aku melihat orang itu menaiki untanya berlalan
beriringan bersama Nabi SAW sedangkan sandal tergantung di leher
untanya." Riwayat ini dinukil pula oleh Muhammad bin Basysyar.

-tl .-9

tt-
J -r*-
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Utsman bin lJnrar menceritakan kepada kami. Ali bin Al

Mubarak mengabarkan kepada kami dari Yahya, dari Ikrimah, dari

Abu Ilurairah RA. dari Nabi SAW.

Keterangan Hadits:

lBub mengulungkun sunclul). Ada kemungkinan yang dimaksud

adalah jenisnya. tetapi rrungkin juga 1"ang dimaksud adalah sepasang

sandal. Dengan demikian. iudul itu ntengisyaratkan kepada mereka

yang mensyaratkan untuk mengalungkatt sepasang sandal. lni adalah

pendapat Ats-Tsauri. Ulama lainny'a berkata, "Satu sandal telah

mencukupi." Lalu ulanta lainnl'a berkata. "Tidak ada ketentttan dalam

menggunakan sandal. bahkan bisa saja dalam hal ini menggunakan

segala sesuatu 1'ang dapat menggantikan fungsi sandal. termasuk

menggantungkan ember." Kemudian dikatakan, bahwa hikmah

mengalungkan sandal di sini adalah sebagai isyarat akan

dilangsungkannya perjalanan yang membutuhkan kegigihan

(semangat). Dengan demikian. mengalungkan sandal menjadi

ketentuan.

Menurut Ibnu Ai Manayyar, hikmah mengalungkan sandal pada

hewan yang dipersiapkan untuk kurban adalah bahwa orang Arab

menganggap sandal sebagai kendaraan karena dapat melindungi dan

membawa pemiliknya melewati kesulitan dalam perjalanan. Bahkan,

sebagian penyair mengatakan dalam syair dengan kata "unta". Maka,

seakan-akan orang yang telah menyerahkan hewan kurban miliknya,

ia telah keluar dari tunggangannya karena Allah, sebagaimana ia

keluar ketika ihram dari pakaiannya (yang biasa). Dari sini maka

disukai mengalungkan sepasang sandal, bukan hanya satu sandal.

Dasar inilah yang mendorong timbulnya nadzat untuk berjalan tanpa

alas kaki ke Makkah.
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ll3. Jilal bagi Unta

lfr' e'; rl lr/' -€ 
6:{" i c* it n; -* :' ttr':

t-r. -- l! tt,. ... o.ro.1 "
.W. St;-; iilr 61;i ii a;vli tij>\* 7'i u'i t;i1

niurunyu Ibnu Umar ne ,iauX menyobek. iilal kecuati ai tempat

punuknya. Apabila ia menyembelihnya, maka ia melepaskan.iilal dari

unta karena khawatir akan ternoda oleh darah. kemudian

menyedekahkannya.

o/ a , 
^ 

, . t - \

J' fLf 4-1, dj)l \jlp a})l J_f l gft Jtr 4ie all ,,f -l ,,P J
!, .', 1 oi :' .r..,*lt, u> sz, .t' :*J' iY, ir4,r

1707. Diriwayatkan dari Ali RA, ia berkata, "Rasulullah SAW
memerintahkanku untuk menyedekahkan jilal unta yang aku sembelih

dan juga kulitnya."

Keterangan Hadits:

Kata jilal merupakan bentuk jamak (plural) darirkata jul/. artinya

kain atau lainnya yang ditutupkan di atas badan unta.

u'v: t:1'2 ?gt e'r, rt .tiqi' 'UAI 6ib ?nt ne_t'rl jt o€ j
qr'J:G- i iit o;*;,- oi zie; ,4\. Lj @ioron o ,bru (-tntar RA

tidak menyobek jilal kecuali di tempat punuknya. Apabila ia
menyembelihnya, maka io melepaskan jilal dari unto karena khawatir

akan ternoda oleh darah, kemudian menyedekahkannya).lmam Malik
menukil sebagian kandungan riwayat mu'alloq ini melalui sanad yang

maushul dalam kitab Al Muwaththa' dari Nafi', ) 0'3 '* /.t !, *'oi
$"i. Jtq fi lAanwosqnya Abdutlah bin (Jmar tidak menyobek jilal
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untanyu). Sedangkan riivayat dari Nali' ntenyebutkan. t:ts '-,i jr i:i

rr,r n#:j 4t SlW.4- C .;-Jr: +tul' U{ fd (Buhu,usunvu

lbnu (/mur mengenakun .jilul buulun qibti .serlu kain yong bermulu

baik puda unlunyu, kcmudian mengirintnya ke Ka'bah, lalu .iilal
lersebul digunukun untuk menutupi Ku boh). Sementara dari Malik

diriwayatkan bahw,a ia bertanya kepada Abdullah bin Dinar, 1r o( '"
'JW.r( , jri si!3r :j {Ki' ,* o :i )M.'#7L @pakah

yang dilakukan olch lhnu Umur terhutlup iilul unlanyu ketiku Ka'bah

telah diberi kain penlttup seperli sekurung, ini?" Dia berkata. "Beliau

menye de ka hka n n1'a. " ).

Al Baihaqi berkata setelah menukil riwayat tersebut melalui
jalur Yahya bin Bukair dari Malik. "Ditambahkan padanya oleh

perawi selain Malik, ,t-St gc'i \l (Kecuali tempat punuk) hingga

akhir qtsar (riway'at) yang tersebut di atas."

Al Muhallab berpendapat bahwa bersedekah dengan .iilal unla
bukan wajib hukumnva. Hany'a saja Ibnu Umar melakukan hal itu
karena dia berkeinginan agar tidak kembali dengan mengenakan

sesuatu yang telah dipakai ihram untuk Allah. Adapun faidah

menyobekTilal di sekitar punuk, adalah agar tidak menutupi punuknya

sehingga tanda bahwa hewan tersebut disiapkan untuk kurban dapat

terlihat.

Ibnu Mundzir meriwayatkan melalui jalur Usamah bin Zaid dari

Nafi'. "Sesungguhnya Ibnu Umar biasa memakaikan jilal berupa kain

wol yang bagus serta kain selimut yang bergaris dan kain dari katun

pada untanya. sampai ia keluar dari Madinah. Kemudian dia

melepaskannya lalu melipatnya, hingga ketika hari Arafah dia

memakaikannya kembali sampai menl'embelihnya. Setelah itu, dia

menyedekahkan jilal tersebut." Nafi' berkata, "Terkadang ia

memberikannya kepada bani Syaibah." Selanjutnya Imam Bukhari

menyebutkan hadits Ali tentang bersedekah dengan jilal unta secara

ringkas.
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Catatan

Keterangan yang terdapat pada hadits ini tentang disukainya

mengalungi hewan, memberi tanda serta hal-hal lain. sernuanya

memberi makna bahwa menampakkan usaha mendekatkan diri kepada

Allah melalui kurban adalah lebih utama daripada menger.jakannya

secara diam-diam. Sedangkan ketentuan yang telah baku bahwa

mengerjakan amal shalih -selain fardhu- secara diam-diam lebih

utama daripada menampakkannya. Maka, untuk menyelaraskan hal itu
dapat dikatakan bahwa pada dasamya amalan-amalan haji adalah

untuk ditampakkan; seperti ihram, thawaf maupun wukuf. Demikian

pula halnya dengan memberi tanda dan mengalungi hewan kurban.

Maka. dalam hal ini amalan haji tidak termasuk dalam ketetapan

umum untuk menyembunyikan amal-amal shalih. Atau nrungkin

dikatakan, bahwa mengalungi dan memberi tanda pada hewan kurban

tidak berkonsekuensi menampakkan amal shalih, sebab mun-ekin saja

pemilik hew'an kurban mengirimkannya melalui orang lain sehingga

tidak dapat dipastikan siapa pemilik unta tersebut. Dengan demikian,

tercapai Sunnah mengalungi hewan kurban sekaligus

menyembunyikan arnal shalih

Adapun mereka yang menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa

suatu amalan yang telah dilakukan akan menjadi wajib hukumnya,

telah menyimpang dari yang sebenarnya. Atau mungkin juga

dikatakan bahwa mengalungi hewan berfungsi untuk memberitahukan

bahwa hewan tersebut telah disiapkan untuk kurban, agar tidak timbul

ketamakan pemiliknya sehingga ia mengambilnya kembali.

ll4. Orang yang Membeli Hewan Kurban di Perjalanan lalu
Mengalunginya

L+." itri :Ju\ . / 2,,,o.
d)t 6b) -p Ul

i o s. | , , .., ! ot JJAt zLL ,G "^-Jt
-rJ) \ (:-
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,

.i-: o t,. c- 7, ;" -r, o,. o o,,o . oi. ,,,'. i, . u

_p) P Ft ?y_ ? {. ?f e,f _- _h dl gu, P tS

'.l;-,'r,{ ilu ; ;;rrti ," ."-,Xit; ,4t 'ot:rv ;b i"ti 6i;,
')-j .'i" e 4ty

1707. Dari Natl, dia berkata: Ibnu Umar bermaksud

mengerjakan haji pada musim haji Hururiyah pada masa

pemerintahan Ibnu Az-Zubair RA maka dikatakan kepadanya,

"Sesungguhnya telah berkobar peperangan di antara manusia dan

kami khawatir mereka akan menghalangimu sampai ke Ka'bah."

Maka Ibnu Umar berkata, "(Allah berfirman), "Sungguh teloh ada

bagi kamu pada diri Rusulullah contoh tuuladon yang baik'. (Qs. Al
Ahzaab (33): 21) Jika demikian aku akan melakukan seperti apa yang

beliau (Nabi) lakukan. Aku menjadikan kalian sebagai saksi bahwa

aku telah mewajibkan (atas diriku) umrah." Hingga ketika berada di

Al Baida'. dia berkata. "Tidaklah urusan haji dan umrah melainkan

satu. Aku menjadikan kalian sebagai saksi bahwa aku mengumpulkan

haji dan umrah." Dia mengorbankan her,van yang diberi kalung yang

dia beli. Hingga ketika datang, dia thau'af di Ka'bah dan (sa'i) di

Shafa. Dia tidak menambah dari yang demikian tidak pula melakukan

sesuatu yang diharamkan atasnya (selama ihram) hingga hari raya

kurban. Dia mencukur lalu menyembelih dan menganggap telah

mengerjakan thawaf untuk haji dan umrah dengan thawaf yang

pertama. Kemudian dia berkata, "Demikianlah yang dilakukan oleh

Nabi SAW."
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Keterangan Hadits:

Pada delapan bab sebelumnya disebutkan satu bab dengan judul

"Orang yang Membeli Hewan Kurban di Perjalanan". Dalam bab itu

Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Umar yang terdapat di

tempat ini melalui jalur periwayatan yang lain. Hanya saja judul bab

di atas ditambah dengan masalah memakaikan kalung. Pembahasan

masalah ini telah dijelaskan secara mendetail pada bab "Orang yang

Mengalungkan Kalung dengan Tan gannya sendiri ".

Hadits Ibnu Umar tersebut akan dibahas secara mendetail pada

bab-bab tentang oftmg yang terhalang sampai ke Ka'bah. Akan tetapi

lafazhyang tercantum pada jalur periwayatan ini, "pudu musim haji Al
Haruriyah" dan dalam riwayat Al Kasymihani, "Haji Al Haruriyah

berlongsung pada masa lbnu Az-Zubair". berbeda dengan lafazh yang

tercantum pada bab "Thawaf Bagi yang Melakukan haji Qiran"; yaitu

dari Al-Laits. dari Nafi' (diriwayatkan), "Tahun dimana Al Hajjuj
menyerong lbnu Az-Zubair;', karena haji Al Haruriyah dilakukan pada

saat wafatnyaYaztd bin Muawiyah pada tahun 64 H. Pada masa ini

lbnu Az-Zubair belum menjadi khalifah. Sedangkan penyerangan Al
Haliaj kepada lbnu Az-Zubair terjadi tahun 73 H, yakni pada masa-

masa akhir pemerintahan Ibnu Az-Zubair.

Untuk menyelaraskan masalah tersebut, mungkin dikatakan

bahwa perawi memberi nama Al Hajjaj dan para pengikutnya sebagai

Al Haruriyah, karena adanya kesamaan mereka dengan golongan Al
Haruriyah, yakni melakukan pemberontakan kepada penguasa yang

sah, atau bisa juga dipahami bahwa kisah tersebut terjadi lebih dari

satu kali- Tampak dari riwayat Ayyrb, dari Nafi'. bahwa yang

mengucapkan perkataan tersebut kepada Ibnu Umar adalah anaknya

sendiri, yaitu I"Jbaidillah, seperti yang telah disebutkan pada bab

"Orang yang Membeli Hewan Kurban di Perjalanan". Lalu akan

disebutkan pada awal pembahasan tentang ihshar (orang-orang yang

terhalang) tambahan penjelasan masalah tersebut.
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I I5. Suami Menyembelih Sapi (Kurban) atas Nama Para Istri
tanpa Ada Perintah dari Mereka

,:o a'
u-r, )

1709. Dari Amrah binti Abdurrahman, dia berkata, "Aku

mendengar Aisyah RA berkata, 'Kami keluar bersama Rasulullah

SAW pada lima hari vang tersisa (terakhir) dari bulan Dzulqa'dah,

dan tidak ada tujuan kami kecuali hanya mengerjakan haji. Ketika

kami telah dekat (hampir tiba) ke Makkah, Rasulullah SAW

memerintahkan mereka yang tidak membawa hewan kurban apabila

telah thawaf dan sa'i di antara Shafa dan Marwah agar tahallul (keluar

dari ihram)'." Aisyah berkata, "Pada hari raya kurban, ada orang yang

membawakan daging sapi kepada kami. lalu aku tanyakan' 'Apa ini?'

Orang itu berkata, 'Rasulullah SAW berkurban untuk para istri

beliau'."

Yahya berkata, ''Aku menceritakan hal itu kepada Al Qasim.

maka dia berkata, 'Ia telah menceritakan hadits kepadamu

sebagaimana adanya'."
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Keterangan Hadits:

Imam Bukhari menggunakan kata dzabaha (menyembelih)
dalam judul bab, sementara lafazh yang disebutkan dalam hadits
menggunakan latazh ncthara. Hal itu dimaksudkan untuk
nrengisyaratkan lafazh yang disebutkan pada sebagian jalur
periwayatan. yaitu menggunakan lafazh dzabaha. Lafazh seperti ini
akan disebutkan setelah tujuh bab melalui jalur periwayatan Sulaiman
bin Bilal dari Yahya bin Sa'id.

Mayoritas ulama membolehkan menyembelih dengan cara
''nuhr" (menusuk). akan tetapi menyembelih dengan cara "dzuhh"
(menggorok) lebih disukai berdasarkan firman-Nya; "sesungguhnycr
Alluh memerintahkan kalian untuk menyembelih (dzabh) .sapi.,, (es.
Al Baqarah (2): 68) Dalam hal ini Al Hasan bin Shalih menyelisihi
pendapat jumhur- Dia menyukai menyembelih sapi dengan cara nafut"
(menusuk).

Kalimat "tanpa perintah mereka" disimpulkan dari pertanyaan
Aisyah tentang daging yang diberikan kepadanya. Seandainya
penyembelihan itu dilakukan sepengetahuannya, tentu dia tidak akan
menanyakannya. Akan tetapi hal ini tidak menghapus adanya
kemungkinan lain. Bisa saja Aisyah telah mengetahui hal itu
sebelumnya. dari pemberitahuan mereka. Namun ketika daging itu
diberikan kepadanya, terbetik dalam pikirannya apakah itu daging sapi
yang telah diberitahukan sebelumnya oleh Nabi ataukah daging sapi
yang lain.'

/ d. (daging sapi).lbnu Baththal berkata, ..Sejumlah ulama

berpegang dengan makna zhahir lafazh ini, untuk membolehkan
beberapa orang bersekutu pada satu hewan baik untuk ,,Al Hadyu',
maupun udhiyah.ts Akan tetapi tidak ada hujjah pada hadits itu yang
mendukung pandangan tersebut, sebab ada kemungkinan Nabi
berkurban satu ekor sapi untuk masing-masing istrinya. Adapun

t5 At Hodyu dur udhryah bermakna kurban, hanya saja At Hadyu adalah kurban bagr orang yang
melaksanakan ibadah haji, Sedangkan Lldhiyah adalah kurban yang dilakukan oleh kaum muslimin
pada hari raya ldul Adha tanpa ada kaitan dengan ibadah hali -peneii.
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riwayat Yunus dari Az-Ztrhri. dari Amrah. dari Aisyah, yaitu 
-J';-j 

oi

i:,-lrt i';; Fiiti C -p &) y ht 
"'; l' (buhwct Rasululluh

menyambclih sultt ckor scrpi unluk pura istrinyu). Ismail Al Qadhi
mengatakan bahu'a Yunus menyendiri dalam meriwayatkannya, dan

diselisihi oleh perawi 1'ang lain."

Riwayat Yunus telah dinukil oleh An-Nasa'i dan Abu Daud

sefta selain keduanya. Yunus adalah seorang perawi yang tsiqah lagi

hqfizh (ahli hadits). Riu'ayatnya telah dinukil pula oleh Ma'mar yang

juga dikutip oleh An-Nasa'i. yang mana lafazhnya lebih tegas dari

tafazh riwayat Yunus. raitu. ;i :tr.7rt'ir Ei e y )l * e! o

(Tidaklah disembelih atas nan?a keluargu Muhammad saat haji LYada'

meleinknn seekor sapi).

An-Nasa'i juga meriwayatkan melalui jalur Yahya bin Abi

Katsir dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah, dia berkata, :t J'i|i C5
t t-.. i.'-- ...?. -t . o .... . t.   '',i1;.;.{*. 

7r:3)r 
-ai; 

e y.U. q'Pt 6* & y et up (Rasutullah

SAW menyemb,elih ates' noma para istri beliau yang turut pada

pelaksanaan haii Wqda' berupa seekor sapi di antara mereka). Hadits

ini di-shahih-kan oleh Al Hakim.

Riwayat ini menjadi penguat riwayat Az-Zthri. Adapun riwayat

yang dinukil oleh Ammar Ad-Duhani dari Abdunahman bin Al

Qasim. dari bapaknya, dari Aisyah, dia berkata, iu' & lt'J";3 & d5
c'*.{*.Wb ii &j -o (Rasulullah SAl4/ menyembelih untuk kqmi

pada saat kami mennnaikan haji masing-masing satu ekor sapi).

Riwayat ini dinukil pula oleh An-Nasa'i, tetapi tergolong syadz dan

menyelisihi riwayat yang telah disebutkan.

Imam Bukhari dan Muslim telah menyebutkan dalam

pembahasan tentang kurban melalui jalur Ibnu Uyainah dari

Abdurrahman bin Al Qasim dengan lafazh, y \t p l' jp3 ;*
i'tr;r ,1-rl. e &3 (Ras'ulullah SAW berkurban atas nqma para istri
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beliau berupa satu ekor sapi), tanpa menyebutkan keterangan yang

ditambahkan oleh Ammar Ad-Duhani.

Imam Muslim meriwayatkan pula melalui jalur Abdul Az.iz. AI

Majisyun dari Abdurrahman, akan tetapi dengan lafazh .rGi

(menyembellh Al Hadyu) sebagai pengganti lafazh ui,+ lberkurban).

Nampaknya perbedaan ini berasal dari para perawi, sebab pada hadits

itu disebutkan lafazh 'nohr', maka sebagian mereka memahami

sebagai kurban pada hari raya Idul Adha (udhbiyah), karena riu'ayat

Abu Hurairah sangat tegas menyatakan bahwa hewan itu disembelih

untuk (atas nama) para istri Nabi SAW yang turut melakukan haji

Wada'. Ini mendukung versi riwayat yang menggunakan kata .sGf.

Kemudian tampak jelas bahwa hewan tersebut adalah Hadyu (yang

dipersiapkan dalam pelaksanaan haji Tamattu'), maka hal ini tidak
dapat dijadikan hujjah untuk menolak pendapat Imam Malik yang

mengatakan tidak ada kurban (udhbiyah) bagi mereka yang berada di
Mina. Dari penjelasan di atas tampak adanya hubungan hadits tersebut

dengan pernyataan bolehnya bersekutu pada satu hewan kurban. baik
untuk hadyu maupun udhfoiyah.

Lalu hadits ini dijadikan dalil bahwa seseorang bisa saja

mendapatkan (pahala) amalan yang dilakukan oleh orang lain atas

nama dia, meski tanpa perintah dan sepengetahuannya. Akan tetapi

pendapat ini mendapat kritik dari segi adanya kemungkinan hal itu
telah diberitahukan sebelumnya kepada yang bersangkutan, seperti

diterangkan saat membahas judul bab. Faidah lainnya adalah bolehnya
memakan daging kurban, baik hadyu maupun udhfuiyah. bagi yang

berkurban. Perbedaan pendapat dalam hal itu akan dijelaskan setelah

tujuh bab.

yt ,* gPur;131 6a tulah menceritakon hadils kepadamu

sebagaimana adanya). Yakni, ia telah menyampaikan hadits itu
kepadamu dengan sempurna tanpa meringkas sedikit pun darinya.

Seakan-akan hal ini sebagai isyarat terhadap hadits yang dia
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1;r 'ri ot{ *; ir

riwayatkan dari Aisyah. dinrana dinukil dengan jalur yang ringkas

seperti yang telah diisvaratkan di bab ini.

I16. Menyembelih di Tempat Nabi SAW Menyembelih di Mina

,/
o\ ;u'.,s(v

7.
lo t . , oz

J-r-t -*
1710. Dari Nafi' bahwa Ibnu Umar RA biasa menyembelih di

tempat penyembeliharr. Ubaidillah berkata. "Tempat Rasulullah SAW

menyembelih."

io o. c o, l,o,'.,'-.,!o. 
^r,, / /zr.o,o.i .,2o,5l ./. r,.^.> ., **i..1 i-+: jt5 L+-, 
"ttt ,f : f ,_{l Jl dU;,/, ".s t.,-. ,.

e.r* e L, +'i,t * ;t'y.,i o,,'l-i J; .F
.tri$rr'rtr

1711. Dari Nafi' bahwa Ibnu Umar RA biasa mengirim hewan

kurban miliknya dari Muzdalifah pada akhir malam agar dimasukkan

di tempat Nabi SAW menyembelih bersama orang-orang yang

mengerjakan haji, di antara mereka terdapat orang yang merdeka

serta hamba sahaya.

Keterangan Hadits:

Menurut Ibnu At-Tin, tempat Nabi SAW menyembelih kurban

adalah di samping jumrah Ula (yang pertama), yaitu dekat masjid

(Mina). Seakan-akan dia menyimpulkannya dari riwayat yang

diriwayatkan Al Fakihi melalui jalur Ibnu Juraij dari Thawus, dia

berkata, jaij, )u-V ei y io, ,r,; 1, lF tt? Qempat menginap

Nabi SAI4 di Mina adalah di sebelah kiri mushalla).
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Al Fakihi berkata. "Sebagian guru kami. selain 'fhawrrs. 
.itrga

berpendapat demikian seraya menambahkan bahwa Nabi

memerintahkan para isteri beliau untuk tinggal di dekat .4tl-Dar

(komplek penginapan) di Mina. Beliau memerintahkan golongan

Anshar untuk menginap di dataran belakang Ad-Dur."

Aku (lbnu Hajar) katakan, dataran yang dimaksr-rd berada di

samping jumrah Ula seperti yang telah disebutkan,

Ibnu At-Tin berkata, "Menyembelih di tempat itu Inr'miliki
keutamaan dibandingkan menyembelih di tempat lain berdasarkan

sabda beliau SAW, "i;A e F': ";;U ti-ir (lni aclqlah tempat

penyemhelihan dqn seluruh Mina adalah tempat penyembelihun)."

Hadits yang dia sebutkan telah diriwayatkan oleh Imam Muslim

dari Jabir dengan lafazh, #_61 e b:A$ :# tAS e': ,# 'o'-a.

(Aku menyemhelih di tempat ini, dan lvlina selm'uhnya adqlah tempat

untuk menyentbelih. sembelihlah (heu'an kurbun) kalian di tempat-

tempat kalian).

Riwayat ini secara zhahir menyatakan bahwa Nabi hanya

kebetulan menyembelih hewan kurban di tempat itu, dan tidak ada

hubungannya dengan masalah ibadah. Akan tetapi Ibnu Umar sangat

komitmen dalam masalah ittiba'(mengikuti Nabi SAW).

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur Ibnu Juraij dari

Atha'. dia berkata, 4. 1), *" | ');i ;.t til (lbnu r../mar rirlak

menyembelih [heu,an kurbanJ kecuali di Mina). Kemudian Ibnu

Baththal menukil perkataan Imam Malik tentang menyembelih kurban

di Mina bagi orang yang mengerjakan haji, dan di Makkah bagi -vang

mengerjakan umrah. Kemudian dia menjelaskannya dengan dalil yang

menguatkannya. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pendapat tentang

kebolehannya, hanya saja yang diperselisihkan adalah dalam

menentukan mana yang lebih utama.

f ip 'SA 
lUmiatthh berkota), yakni Ubaidillah bin Umar

berkata melalui sanad yang disebutkan sebelumnya. Perkataan
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Ubaidillah ini menjelaskan bahwa yang dimaksud oleh Nafi' dengan

perkataannya "tampul pe nye nthalifurti' adalah tettrpat Nabi

menyembelih hewan kurbannya.

lrnam Bukhari telah meriwayatkan hadits ini dalam pembahasan

tentang adhahi (heuan kurban) dengatt lafazh yang lebih jelas,

"Muhantmad bin Abu Bakar Al Maqdami telah menceritakan

kepadaku, Khalid bin Al Harits telah ntenceritakan kepada kami...".
lalu disebutkan t.,udili_ 

1t.1,:r,,, 
di atas).,.*:T.ldtul. oldu 

!?rry.:-
akhirnya dikatakan. *') |O &, * Ct *, 4 ,1, r:b Ju

(lJhuidillah berkutcr, "l'ukni temput Nubi SAW menyembelih.").

Maka, setelah itu Imam Bukhari menyebutkan riwayat melalui

jalur Musa bin Uqbah dari Nafi' yang menisbatkan tempat

penyembelihan itu kepada Rasulullah SAW. Riwayat Musa ini juga

menerangkan tentang waktu pengiriman hewan kurban ke tempat

penyembelihan. y,'aitu pada akhir malam.

Adapun maksud kalimat "di antoru mereka terdapat orqng yang

merdeka dan hamba sahaya" adalah. Nabi tidak mensyaratkan

mengirim hewan kurban hanya melalui orang-orang yang merdeka.

Dalam pembahasan tentang hewan kurban akan disebutkan melalui

jalur Katsir bin Farqad dari Nafi', dari Ibnu Umar. h:i-', 'e.i" ott

l,r.tu, (Biasanya Rasulullah menyembelih hewan kurban di

mushalla). Namun hal ini dipahami bahwa yang dimaksud adalah

hewan kurban di Madinah.

ll7. Orang yang Menyembelih Hewan Kurban (Hodyu\ Miliknya
dengan Tangannya Sendiri

oJ*r
aio,

dtf
,, ot

\,.Li c.l-t,.. 
,
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1712. Dari Anas --dan dia menyebutkan hadits- dia berkata.
"Nabi sAw menyembelih tujuh budn (unta) dengan tangannya sendiri
sambil berdiri. Beliau menyembelih hewan kurban berupa dua gibas
yang bagus dan bertanduk dengan bertolak pinggang."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Anas secara ringkas. --iiubi

SAI{ menyembelih tujuh unta dengan tangannyo sendiri.', Hadits ini
akan disebutkan dengan lafazh yang lebih lengkap melalui jalur
seperti di atas setelah satu bab. Judul bab ini dan hadits vang
disebutkan tidak tercantum dalam semua naskah kitab shuhih
Bukhari, tetapi hanya terdapat dalam riwayat Abu Dzar dari Al
Mustamli. Sementara dalam naskah Ash-Shaghani setelah judul bab
disebutkan. "Hadits Sahal bin Bakkar dari wuhaib." Dia hanva
mengisyaratkan kepadanya.

118. Menyembelih Unta dalam Keadaan Terikat

i,pt *
*?" j,

./ ,. to. \. .

L/l qir al)t 5,b)
.e . ' lat i- /-,J^---. 4; oJ--o-e
,'

.. t / c. , o1. ',.1 c,t
F J.t c+l-; :JLi 6>
GV 6t :)v ,Gfi-

o,
'u :L i .-c

V' 'J t)
' ,... .' - -,dJJ ;ul.L

,
.f)

),o 
!

a"*- JU-t.\u-:

1713. Dari ziyad bin Jubair, dia berkata, "Aku melihat Ibnu
Umar RA mendatangi seorang laki-laki yang telah merundukkan
untanya untuk disembelih. Maka ia berkata, 'Biarkanlah dia berdiri
dalam keadaan terikat ini, Sunnah Muhammad SAW.,,

Syu'bah berkata dari yunus, ,,Ziyad telah mengabarkan
kepadaku."

..o i z ) t o -
. ) -;l '.. ) "t ..e
9, J' l) J' (J
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Keteransan Hadits:

Z.iyad bin .lubair adalah seorang tabi'in yang l.siquh (terpercaya).

tidak ada riwayatnya dalanr kitab Slahih llukhuri dan Shlhih Muslim

selain hadits ini serta satu hadits lagi 1'lng diriwayatkan oleh Imam

Bukhari dalam pembahasan tentang nadzar dengan :;aruttl yang sama

seperti di atas. dan dia .iuga menyebutkannya dalam pembahasan

tentang puasa nrelalui stmud lain hingga Yunus bin Ubaid'

Di bagian awal pembahasan tentang haji disebutkan satu hadits

(selain yang tersebut di atas) melalui ialur Zaid bin .lubair dari Ibnu

Umar. Dia bukanlah Zil'ad bin .lubair 1'ang tersebut di bab ini. bukan

pula sar.rdaranya. Sebab. Zaid bin Jubair berasal dari suku Tha'i di

Kufah. sedangkan Zlad dari suku Ats-Tsaqafi di Bashrah. Akan

tetapi keduanya sama-sama perawi yang tsiqah dan menukil riwayat

dari Ibnu Umar.

(Dalam keuduan terikat). yakni dalam keadaan kaki terikat tapi

masih dapat berdiri tegak. Sementara dalam riwayat Abu Daud dari

hadits Jabir disebutkan. r')'rt- 6!€ $;>ij *') !o h' ;A pr'oi

UU U e 6 Ji, ^*.u ,e',.Jt "ol'il; o;tlt (Sesungguhnyo Nabi SAIA

dun para sahabatnya biasa menyembelih unta dengan kuki kiri terikal

dan icr bertumpu pada koki-kakinya y'ang lain). Sa'id bin Manshur

berkata: Husyaim menceritakan kepada kami, Abu Bisyr telah

mengabarkan kepada kami dari Sa'id bin Jubair, "Aku melihat Ibnu

Umar menyembelih untanya, sementara salah satu kaki unta itu

terikat."
,. t '-ct)b; eL (sunnah Muhammad). Huruf akhir pada lafazh

"sunnota" berharakat fqthah (sunnata) ntaksudnya mengikuti Sunnah

Muhammad SAW.

Saya (Ibnu Hajar) katakan. bahq'a lafazh tersebut bisa juga

diberi harakat dhammah (sunnatu). Ini seperti diindikasikan oleh

riwayat Al Harbi dalam pembahasan tentang manasik haji dengan

lafazh,"Dia berkata kepadany a, ttJA qg AG aVt $embelihlah
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dalum keaduun berdiri, karena sa.sungguhnltu ilu utluluh Sunnuh
L[uhummuc{)."

Hadits ini menerangkan disukainya menyembelih unta. seperti
yang telah disebutkan. Sementara para ulama madzhab llanafi
berpendapat bahwa keutamaan menyembelih dalam keadaan berdiri
maupun berlutut adalah sama. Hadits ini juga berisi anjuran untuk
mengajari orang yang tidak tahu, dan tidak bersikap diam terhaclap
perbuatan yang penyelisihi Sunnah meskipun bersifat mubah. Hadits
ini juga menjadi dalil bahwa perkataan seorang sahabat "Hal ini
lermasuk Sunnuh" termasuk hadits mar.fu' dalam pandangan Imam
Bukhari dan Muslim, karena keduanya telah berhujjah dengan hadits
ini dalam kitab Shqhih-nya.

\u-2 ;.'#i ,';i- * t:'a, 'Ju': 
(Syu'bah berkara tlari yunus,

"Telah mengabarkan kepadaku Ziyad."). Riwayat ini disebutkan
dengan sanad yang lengkap (maushul) oleh Ishaq bin Rahawaih dalam
Musnad-nya, dia berkata: An-Nadhr bin Syumail menceritakan kepada
kami, Syu'bah menceritakan kepada kami dari yunus, ..Aku

mendengar Ziyad bin Jubair berkata, '*i n ,fr', tty'xJ" /t ! c-$r.

*j * iu' ..rr r1;; eL ;:t$ r,q ;J$ l,'.rt'oi 'r;.i-'p3 at gku
sampai [ke suatu lempatJ bersama lbnu lJmar, dan ternyata [di sanaJ
terdapat seorqng laki-laki telah membaringkan untanya dan
hermaksud menyembelihnya. Maka dia berkata, " Berdiri sambir
terikqt [itu adalahJ Sunnah Muhammad SAW.").-

Riwayat mu'allaq Syu'bah di atas telah dinisbatkan oleh Al
Mughlathai dan orang-orang yang mengikutinya sebagai riwayat yang
dinukil oleh Ibrahim Al Harbi dari Amr bin Marzuq, dari Syu,bah.
Kemudian saya memeriksanya dan mendapatkan riwayat dari yunus,

dari ziyad dengan menggunak an lafazh '6b (diriwayatkan dari). y ang

demikian itu tidak mendukung maksud Imam Bukhari, sebab dia
menyebutkan jalur periwayatan Syu'bah untuk menjelaskan bahwa
Yunus telah mendengar riwayat ini langsung dari ziyad. Demikian
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.juga Ahmad nreriwayatkan dari Mulranrtnad bin .la'lar. dan Chundar

dari Syu'bah dengan rnenggunakanlafaz.h fi.

I19. Menyembelih Unta dalam Keadaan Berdiri

Js': :&j * i" * a- t j-.t
-L+-- ' / L''

/, t I c,'1,1.
-4t 4-9'll .lUr,) t J tJ' J&t A

irt

.et; 1Utjo1
,to, L a. ,.

:l^<j, Ol .5;- _rl=e ;rl
a

Ibnu Umar RA berkata. "Sunnah Muhammad SAW." lbnu

Abbas RA berkata. "Firman-Nya 'Shan'uaff'. maknanya adalah

dalam keadaan berdiri."

',iut '*3 d; h' J," '.it t:" ;-su & ht *., ;i t
's')'*i k ,Ato )Wra)r $x.'r,At'riu"ri a"t,
fi .+ q ;,,{jr JL ",G ttr .'#-')',yi }*,'{ut,

' o i , . - ! c z z zl
1l* o.su 'L', olL Jt \jl.p dt'*'t rrl,=i ;i e';i * YtL' ''l' J '

o.-o/ o-'ro, o. s'- . ,l t - - 4 , 6 t./;t ir,*r f ?P,,#) t-ti.r+

1714. DariAnas RA. dia berkata. ''Nabi SAW shalat nun* Ai

Madinah empat rakaat dan shalat Ashar di Dzul Hulaifah dua rakaat,

lalu bermalam di sana. Ketika pagi hari. beliau menaiki kendaraannya

lalu bertahlil dan berrasbih. Ketika sampai di Al Baida'. beliau

mengucapkan talbiyah untuk haji dan umrah sekaligus. Ketika
memasuki Makkah, beliau memerintahkan mereka agar tahallul
(keluar dari ihram); dan Nabi SAW menyembelih tujuh unta dalam

keadaan berdiri dengan tangannya sendiri. Beliau menyembelih

kurban (udhfuiyah) di Madinah berupa dua ekor kibas (biri-biri) yang

bagus lagi bertanduk."
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*-t y \t .*'*it Jt" ,'JG & \t'n'., guu r ;i t
.h', *'-,; *'r ,F, ai5!t ts+'retr gi yilu, iu,
s)'n &' J;'*i & t;"i,.'; i,r e, ii y

-r.. -.o, 
t,.1. ^o '

aL;', i*ryi ,r{ir lrL'*t trl F ,e--t

1715. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata,.,Nabi SAW shalat
Zhuhur di Madinah empat rakaat dan shalat Ashar di Dzul Hulaifah
dua rakaat." Diriwayatkan dari Ayyub, dari seorang laki-laki, dari
Anas RA, "Kemudian beliau bermalam (di Dzur Hulaifah) hingga
subuh, lalu shalat subuh. Kemudian beriau menaiki kendaraannya
hingga ketika berada di Al Baida'. beliau ihram untuk umrah dan
haji."

Keterangan Hadits:

r:il zL :'p $.r 
'Jt, 

ebnu (Jmar berkata, ,,Sunnoh

Muhammad."). Dia mengisyaratkan hadits Ibnu Umar yang
disebutkan pada bab sebelumnya.

$$ prt4 ,ur* j1 'Sa1 
lttnu Abbas herkata, "Firman-Nya

'shawwaaf' arrinya adalah dalam keadaan berdiri. "). Demikian yang
disebutkan oleh Sufuan bin uyainah dalam tafsir-nya dari Ubaidillah
Ibnu Abi Yazid, dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya, ar ;:"r rifSr
Ur* t$b (maka sebutlah olehmu namo Allah saat menyembelihnya

dal am ke adaan ber dir i). Dia berkat a, " shaw aaff maknanya q iyaaman
(dalam keadaan berdiri). Riwayat ini disebutkan oleh Sa'id bin
Manshur dari Ibnu uyainah. Sedangkan Abd bin Humaid
meriwayatkan dari Abu Nu'aim, dari Sufuan bin Uyainah.,,

Lafazh "shawaaff' adalah bentuk jamak (plural) dari kata
"shaaffah". artinya berdiri tegak lurus.
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Datam kitab Mil.r/uclruk /l IIukim clisebutkan melalui .ialur lain

dari lbrru Abbas telttang l'irntan Allah. "Shuv'ttu/in", yakni berdiri

dengan tiga penyangga (kaki) yang terikat. Lalazh ayat seperti ini

merupakan bacaan rersi Ibnu Mas'r.rd. Lafazh "Shuwua/in" adalah

bentuk .iamak clari kata "shudinuh yang berarti; sesuatu yang salah

satu dari kedua tangannya diangkat dengan ikatan agar tidak

bergoncang.
, -" i t.l

tli fti ,9 C'i (beliuu berntulum di sunu dun ketiku pagi

huri). Dalam riwal'at ^Al Kasymihani disebutkan. '*i & Y oq
(Beliau bermuktm di suna hinggu pcrgi ltari). sebagaimana yang telah

disebutkan pada bagiau awal pembahasan tentang haji. Adapun yang

dimaksud di sini adalah kalimat. i,U:U ? :y)'fi1 @an beliau

menyembelih tujuh untu dalam keadqqn berdiri dengun tangannyo).

Keterangan tentang jenis hewan dan jumlahnya yang beliau

sembelih akan disebutkan dalam hadits Ali. Sedangkan tentang

berkurban dengan dua kibas (biri-biri) akan disebutkan dalam

pembahasan tentang hewan kurban.

Catatan

Ibnu Baththal n-reriwayatkan dari .tl Muhallab, t"6,. rii '#i ils
tlilz (Maka ketika beliau ihram untuk kami dengan keduanya [haji

dan umrahJ sekaligus). Dia mengatakan bahwa maksudnya adalah;

beliau memerintahkan kepada mereka 1'ang ihram untuk melakukan

haji Qiran, sebab beliau sendiri mengerjakan haji Ifrad. Maka, makna

lafazh"ihram untuk kqrni" adalah beliau memperkenankan kami untuk

ihram, yang demikian merupakan perintah dan sekaligus pengajaran

bagi mereka tentang bagaimana melakukan ihram. Jika tidak demikian

lalu apa makna kala "untuk kami" di tempat ini? Akan tetapi, saya

tidak menemukan keterangan pada satupun di antara jalur-jalur

periwayatan hadits ini seperti yang telah disebutkan. Bahkan yang
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terdapat pada sumber kami adalah, 6,r; L*.C ",i#' * * tll
(Kelika beraclq di Baidq' maka heliau bcrtulbiyah dengan ketluunt,u
sekaliS4us). Barangkali dalam naskah yang ada padanya terturis, y, 61,

.1.ii ,r.tir $ getika beliau sAW tekth;;ampui tJi Baitlu', muku belitnr

ihram). Dalam riwayat yang lain, lafazh u!.i @trguccrpkun turhiyuh)

yang tadinya huruf akhirnya adalah ya' diganti dengan a/;l sehingga
dibaca tli luntuk kami). Kemudian kedua riwayat itu digabungkan

sehingga menjadi lii 'Jili (ihram untuk kami), padahal kalimat

demikian tidak tercantum pada satupun di antara jalur perilvavatan
hadits di atas.

120. Tukang Potong Tidak Diberi Bagian Sedikitpun dari Hervan
Kurban

JL'.5 &j *\t *'*jt ;t; :Jts;u-i,'?'r'ub :tr-l
.t;tJ,-, Ay i:t*,a d.';i 

"i W;4 C:i d';G,;ijr
1716. DariAli RA, dia berkata, .Nabi SAW *.ngr*rt u untuk

mengurus unta, beliau memerintahkan agar aku membagikan daging,
lalu aku membagikannya. Kemudian beriau memerintahkan agar aku
membagikan j il al serta kulitnya, maka aku membagikannya.,,

;rsi"oi *j * \, * irlt ;.';i :Jv lu \' n, ,b r
q,rti c t* W',yi'tj 9i:t ;,

1717. Dari Ali RA, dia berkata, ,.Nabi SAW *.*..inruhkanku
untuk mengurus (penyembelihan) unta, dan aku tidak boleh
memberikan sedikitpun darinya sebagai jasa penyembelihannya."
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Ketcrangan Hadits:

:*J' ..-J" i>trk luku mcn!:urus tutltr). yakni r-rnta yang telalr

dipersiapkan unruk kurban. Dalar-n riwaf at lain disebutkan. .rb 1'ji'tti

o'$t 1rlgur uktr ntangurus unltr). 1'akni saat penyembelihan untuk

menjaganya. Akan tetapi ada pula kemuugkinan maknanya lebih luas

dari itu; yakni tnengurus makanan. menjaga. serta memberinya minum

dan lain sebagainla.

Pada rira'arat ini tidak disebutkan jumlah unta yang dijadikan

sebagai kurban. Dalam riw'ayat ketiga dikatakan bahwa jumlah unta

tersebut adalah 100 ekor. Dalam riwal'at Abu Daud melaluijalur Ibnu

Ishaq dari Ibnu Abi Najih. dari Mujahid disebutkan. i' p }t'*
- t .. .: ,l 't^jv 'o'rt jyil ,iJ,,.jrAJ d-J * \:,iuot sAlY menyembelih 30

ekor unta, tarl'u betiutt memerintahkanktt menyembelih semtta yang

tersi:;u). Keterangan rang lebih.\y, ,:i.,rrlr:. fl"? riwayat lmam

Muslinr dari hadits labw. 'fi 4t Ji*: f 4lr \5r-, Qt J'A'r t
lu ,Ss U';i t ,l;b €k';rt'* t *" ry ,Fi i ,u".',+'t *
gf ,f \;):rt t4.,tJ i#'tq ): e'4 ,eiiz+.. (Kentudian Nubi

SAW peryi ke tcntpctt penyembelihan, lultr beliau menyembelih 63 ekor

tiga unta, kentudian beliau memberikan kepadu Ali dan ia
menyembelih yung tersisa. Nobi menyertakan Ali dalam kurbannyct.

Kemudiun beliau memerintahkan agar setiap yang disembelih diamhil

sedikit dan diletakkan di periuk lalu dimasak, selanjutnya keduanyo

makan dagingn'a serta menghirup kuahnl'u).

Berdasarkan riu'ayat ini diketahui bahwa jumlah unta yang

disembelih adalah 100 ekor dan Nabi SAW menyembelih 63 ekor,

sedangkan Ali menyembelih sisanya. Untuk memadukan riwayat ini

dengan riwayat Ibnu Ishaq dapat dikatakan bahwa beliau

menyembelih 30 ekor kemudian memerintahkan Ali untuk

meneruskannya. maka Ali menyembelih 37 ekor. lalu Nabi kembali

menyembelih 33 ekor. Apabila cara ini dapat diterima, (maka inilah
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yang mesti dipegang), tetapi apabila tidak, maka riwayat yang terdapat
dalam kitab shuhift mesti lebih dikedepankan.

t/

W)tF \F' u3 W ',yi \i (dan aku ridak memhcri 
';ctlikirpun

sebugai -jtrsu penyembelihunnyu). Demikian pula lafazh yang terdapat

dalam riwayat di bab berikutnya, t* W_jtF e ,b lj (Tiduk

diberikan sebagui .jasa penyembelihannya .tedikitpun). Makna lahir
dari keduanya adalah, daging hewan kurban tersebut tidak diberikan
sedikitpun kepada tukang potong. Namun ini bukanlah rnakna yang
dimaksud. bahkan yang dimaksud adalah tidak diberikan kepada
tukang potong sesuatu pun dari hewan kurban tersebut. seperti
tercantum dalam riwayat Imam Muslim. Meski demikian. makna lahir
riwayat ini pun tidaklah dimaksudkan. bahkan telah dijelaskan oleh
An-Nasa'i dalam riwayatnya melalui jalur Syu'aib bin Ishaq dari Ibnu
Juraij bahwa yang dimaksud adalah larangan memberikan sesuatu dari
hewan kurban kepada tukang potong sebagai upah atas pekerjaannya.

Adapun lafazhnya adalah. q.i q+ VtF € ,b" rj (Tidak diberikan

[upahJ qtos pekerjaannya [menyembetihJ sesuatu duri heu,an
kurban).

Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang lafazh'Jizarah"
(asa penyembelihan). Ibnu At-Tin berkata, ,,Jizarah adalah jasa
penyembelihan, sedangkan bila dibaca 'jazarah, maknanya adalah
orang yang menyembelih (tukang potong). Dengan demikian, lafazh
tersebut harus dibaca 'jizarah', sehingga riwayat tersebut menjadi
benar. Jika riwayat dengan lafazh'juzarah' terbukti autentik. maka
bisa saja maknanya tidak diberikan sebagian dari unta sebagai upah
orang yang menyembelih (tukang potong).',

Ibnu Al Jatzi 
-yang 

diikuti Ath-Thabari- berkata, ,,Lafazh

'juzarah' adalah nama sesuatu yang diberikan (dari daging unta),
sama seperti lafazh 'ummalah'. Ada yang berpendapat bahwa jika
lafazh tersebut dibaca 'jizarah' , maka bermakna jasa penyembelihan,
sama seperti lafazh'hijamah' (asa bekam) dan ,khiyathah: (asa
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'xcniahit). 
Scmcntara l ang lain ntcngatakatr bahwa bisa sa.ia latbzh itu

dibaca ' juzuruh' ."

lbnu Atsir berkata. ",luzuruh sama seperti latazlr 'ummuluh'. dan

maknanya adalalr scsuatu 1'ang dianrbil oleh tukang potong dari hewan

yang disembelihnva sc'bagai upah atas .lasanya. Adapun makna dasar

kata ini adalah: bagian unta seperti kepala, kedua kaki depan dan

kedua kaki belakang. Dirnanakan demikian karena tukang potong

biasa mengambil bagian-bagian ini sebagai upah atas pekerjaannya."

l2l. Bersedekah dengan Kulit Hewan Kurban

1, i a,'it,,ots,, A- 1..'! ioi !.o .o!

* Ct i\ |;\ i;i .irr ',f t l)L i\ _-S gi s ;.---')r rs f
,$r) tpt 'i'i. 'r;;'irr' *i. ub ii-'ri fli '*', qE h,

'ot,

*w.',1 €'&\ia\',6;;.':
1717. Dari Abdurrahman bin Abi Laila. Ali RA mengabarkan

kepadanya bahu'a Nabi SAW memerintahkannya untuk mengurus

unta beliau. Hendaknva ia membagikan semua daging. kulit dan.1ila/

(pelana) unta tersebut. serta tidak memberikan sesuatu sebagai jasa

penyembelihannl'a.

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ali dari riwayat Ibnu Juraij,

dari Abdul Karirn Al .Tazari (Ibnu Malik) dan Al Hasan bin Muslim
(Al Makki). senluanva dari Mujahid. Lalu dia menyebutkannya

menurut versi lafazh Al Hasan bin lV1uslim. Adapun versi lafazh

Abdul Karim telah dirirvayatkan Imam N4uslim melaluiialur Ibnu Abi
Khaitsamah Zuhair bin Muawiyah dari Abdul Karim dengan riwayat

yang sama sepeni lafazh yang dinukil oleh Al Hasan bin Muslim,
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hanya saja ditambahkan. 6y U ^W ,* ,SA'j piu hcrkutu. " Kunti

memberinya [upahJ dari [lunggun54anJ kami sentliri.").

4:i*.) ASy4': WF Qtaging tlan kulir set.to.iilutnyu).

Ditambahkan oleh Ibnu Khuzaimah dalam riwayatnya melalui .ialur
yang sama. fdt )b (Kepada orong-orang mi.skin).

* W.':(f e ,b- \j (dan tidak memberikun sesuutu .sebagui

.jusa penyembelihonnya). Imam Muslim dan Ibnu Khuzaimah
menambahkan. * W V)V e ,P" 1'1 (Dan titlak ntentberikun

dir inya s e di ki tpun se bo gai j asa penyembe I ihctnnyu). Ibnu Khuzairnah
berkata. "Maksud perkataan'ntembagikan semuam,ct'. yakni
membagikan semuanya kepada orang-orang miskin. kecuali yang
diperintahkan untuk disisihkan atau dimasak. seperti tercantum pada
hadits Jabir yang disitir sebelumnya." Ibnu Khuzaimah berkata,
"Adapun maksud larangan tersebut adalah tidak memberikan kepada
tukang potong sebagian dari hewan kurban tersebut sebagai upah atas
jasa penyembelihannya." Hal serupa dikatakan oleh Al Baghawi
dalam kitab syarh As-sunnah, dia berkata. "Adapun jika diberikan
upahnya lalu diberi sebagian dari hewan kurban -jika ia tergolong
miskin- sebagaimana sedekah kepada orang-orang miskin lainnya.
maka hal itu tidak dilarang."

Ulama selainnya berkata, "Memberikan suatu bagian dari hewan
kurban kepada tukang potong sebagai upah tidak diperbolehkan,
karena yang demikian termasuk dalam kategori tukar-menukar.
Adapun jika diberikan sebagai sedekah, hadiah, atau tambahan atas
haknya, maka hal ini diperbolehkan. Akan tetapi pernyataan syariat
yang melarang 

-secara 
mutlak- memberikan suatu bagian dari

hewan kurban kepada tukang potong, dapat dipahami sebagai larangan
bersedekah kepadanya agar tidak terjadi toleransi dalam masalah upah
mengingat bagian yang akan ia ambil dari hewan kurban. sehingga
kembali lagi kepada tukar-menukar."
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Al Qurthubi bc'rkata, "'l'idak atla yang menrberi rukhsfuth

(keringanan) untuk membcrikan suatu bagian dari fiewan kurban

kepada tukang potong atas dasar r.rpah. kecuali Al Hasan Al Bashri

dan Abdullah bin t.lbaid bin tjmair."

tladits ini diiadikan dalil tentang larangan meniual kulit hewan

kurban. Imam Al Qurthgbi berkata. "Di sini terdapat dalil bahwa kulit

hewan kurban serta iilrri-nya tidak boleh dijual. sebab keduanya telah

dikaitkan dengan daging serta diberi hukum yang sama dengan hukum

daging. Sementara para ulama telah sepakat bahrva dagingnya tidak

dijual. praka demikiap pula kulit dan iilal-nya. Namun Al Auza'i.

Ahmad. lshaq serta Abu Tsaur memperbolehkann,va. dan ini

merupakan salah satu pendapat dalam madzhab S.vaf i. Mereka

berkata. 'Adapun harganya dibagikan sebagaimana cara pembagian

hewan kurban'."

Abu Tsaur mengemukakan dalil bahwa para ulama telah sepakat

tentang bolehnya memanfaatkan kulit serta jilal. sementara semua

yang dapat dimanfaatkan itu boleh untuk dijual.

Adapun pembahasan tentang orang yang berkurban memakan

sebagian dari hewan kurbannya akan dijelaskan pada bab berikutnya.

Dalil paling kuat untuk membantah perkataan Abu Tsaur adalah

riwayat yang dikutip oleh Imam Ahmad dari hadits Qatadah bip A1-

Nu,man dari Nabi SAW. ,t'lS': rjr.) ,r5"4\ \Fr0:l\ ?'; f# l

6* tl r$ V'l ,4'rj-ii i)b ,ftl# 1') 6it\fli,iiit (Jangantah

kalian menjual daging Udhiyah dan Hadyu, bagikanlah dan

makanlah, man/Aaftonlah kulit-kulitnyo tlan jangan dijual. Jika kalion

memakan kulitnvu. moko mctkanlah iika kalian mou)'

122. Bersedekah dengan Jilal Unta

ht -u'Cr ,5*i :'Jv';L ,*'iir ,f'tfu'oi $ e-ri /, f
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qJ)\*, ,J';i i ,t'd:...b t"A c';b ,ti iv *': ^)",,
t,

,. rc . -. ,, c ,l i, ,. k , -..t#&4, *:,a t' ,\F^--rc

1718. Dari Ibnu Abi Laila bahwa AIi RA menccritakan

kepadanya, dia berkata. "Nabi SAW berkurban (dalarn rangka

pelaksanaan haji) seratus ekor unta, dan beliau nremerintahkan

kepadaku untuk membagikan dagingnya. maka aku nlembagi-

bagikannya. Kemudian beliau memerintahkanku untuk membagikan

.jilctl-nya. maka aku membagi-bagikannya. Lalu beliau juga

memerintahkanku untuk membagikan kulitnya. maka aku pun

membagi-bagikannya."

Keterangan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits Ali melalui jalur lain dari
Mujahid. yang telah dijelaskan pada bab "Al Jilal dan Al Butln lunra)''.

Pelaiaran vane dapat diambil

l. Menuntun hewan kurban (dari negeri asal).

Mewakilkan kepada orang lain untuk menyembelih hewan

kurban.

Mengupah orang untuk mengerjakannya, mengawasi serta

memisahkannya dan bersekutu di dalamnya. Selain itu. orang

yang mempunyai kewajiban kepada Allah harus

melaksanakannya dengan ikhlas; seperti tanaman yang
dikeluarkan zakatnya sebesar sepuluh persen. maka apa yang

dikeluarkan untuk orang-orang miskin tidak diperhitungkan.
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,1 I' nt ,if'L't t4 eu ttr4l f 'e'F q ;*.U 1t
4t,' t*?, Vi"F pu,!)i 174'"1 C:'t 6 Je 76;,,. f"i
'dJ,3 ,#' ;#! tt{'t fss.ti,iAj'#tHi 4,

,. , . li 
e

.(41.1 s u';'*u,o6'; P"u:

123. Bab

q.w|d.'fu't * A'!F: ti -";ir otk n',r|t u17 
';t1

|F sv': t|)'!it;- dur/6' C 
';ir1 t3i,!,;t €7V f,tir:

"Dan lingutluht ketika Kami memberikqn tcmpul kepada

Ibrahim di tentput Buitullah (dengan mcngatakan), 'Jungunluh kamu

memperserikatkun sesucttupun dengun --lku dan sucikunlah rumuh-Ktt

ini bagi orong-oreng vcrng lhal'a.f, dan orang,-orong, yang beribadah

dan orangg-orong yctng ruku dun suiutl. Dan berserulah kepada

manusia unluk ntenger.iakan haji, niscaya mereka akon datang

kepadumu dengcm berialan kaki, dan ntengendorai untl yang kurus

datong duri segenap penjuru yang jauh supoyo mereku ntenyuksikan

berbagai manfoat hagi mereka dan .utltuya mereka menyebut nomu

Allah puda hari yong telah ditentukon utas rezeki y'ang Allah telah

berikan kepadu rnereku berupa binatang ternak. Maka makanlalt

sebahagian duripadanl'u dan (sebahagian lagi) berikunlah untuk

dimakan oleh orang-orong yang sengsara logi .fakir. Kemudian,

henclukloh merekq menghilangkun kotoran yang adu padu badan

mereka dun hendqlah nrcreka menunaikcrn nadzar-nadzar mereko dan

hendaklah mereku melakukan thau'af di sekeliling rumah yang tua ilu

(Baitullah). Demikianlah (perintah .4llah). Dan barangsiapa

mengogungkan apo-apo long terhormat cli si'si Allah, ntuka itu adalah

lebih baik bagin1,c1 di sisi Tuhannya)' (Qs. Al Haij (22):26-30)
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124. Apa yang dimakan dan Disedekahkan dari Unta

- t o,
:t^6;.c

:r.lbi

Ubaidillah berkata; Nafi' telah mengabarkan kepadaku dari Ibnu
umar RA, "Tidak dimakan sesuatupun daripada (heu.a, yang
disembelih) sebagai denda karena membunuh binatang buruan serta
(hewan yang disembelih) untuk memenuhi nadzar, dan dimakan selain
daripada itu." Atha' berkata, "seseorang [boleh] memakan c{an
memberikan [kepada orang lain] untuk dimakan dari (heu,an yang
disembelih dalam rangkaian ibadah) haji Tumcruu...,

.v ,iG t.r*:.ir L*
1719. Dari Ibnu Juraij, Atha' telah menceritakan L.puau lu*i

bahwa ia mendengar Jabir bin Abdulrah RA berkata. ..Kami dahulu'.
makan daging unta (yang disembelih sebagai kurban) lebih dari tiga
hari di Mina. Lalu Nabi sAw memberi keringanan kepada kami,
beliau bersabda, 'Makanlqh dan berbekailah'. Maka, kami pun makan
dan berbekal dengannya." Aku berkata kepada Atha', ,.Apakah beliau
mengatakan hingga kami rnendatangi Madinah?" Dia berkata,
"Tidak."

'u Dulu, salah satu naskah tertulis, ..'Iidak pernah makan

.\

irt
t-

Lt- )ui :rrLl
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1720. Dari Amrah. dia berkata: Aku mendengar Aisl'ah RA

berkata. "Kami keluar bersama Rasulullah SAW pada lima hari yang

tersisa (terakhir) dari bulan Dzulqa'dah dan kami tidak mengira

kecuali (akan mengerjakan) haji. Hingga ketika kami mendekati

Makkah, Rasulullah SAW memerintahkan bagi siapa yang tidak

membawa he*'an kurban apabila thauaf di Ka'bah agar kemudian

tahallul." Aisyah RA berkata. "Maka kami diberi daging sapi pada

hari raya kurban." Lalu aku berkata. "Apakah ini?" Dikatakan,

"Rasulullah SAW menl'embelih hewan kurban untuk (atas nama) para

istrinya." Yah,va berkata, "Aku menyebutkan hadits ini kepada Al

Qasim, maka dia berkata. 'Dia telah menceritakan hadits kepadamu

sebagaimana adanya'."

Keterangan Hadits:

Maksud penl'ebutan ayat di tempat ini terdapat pada firman-

Nyu, 'Par 
4q' t,*?t tl-: lK \Maka makanlah sebogian

claripadanya dan [sebahagian lagiJ berikanlah untuk dimakan oleh

orong-orang yqng sengsara lagi.fakir). Oleh sebab itu. setelah ayat ini

disebutkan bab yang berjudul "Dan Apa yang Dimakan dari Unta dan

Apa yang Disedekahkan", yakni penjelasan akan maksud ayat

sebelumnya.
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:t'* q F'i- l ,r.iia iirr ,t) F /.t f gu o1';i :.lr .r"p Jr!.2

'e,J).'5 e-ry q F'r:: ,'iilt ++at (lbcrittittuh - lbnu LJmur ,11 (Jmuri -

hcrkutct, "Nc(i' leluh mengaharkun kepoduku duri lhnu (]mur RA,

'Tidak climukun sesualu duri [hewcrn yung di:;amhelihJ sebugui elandu

kurena membunuh binatung huruan :;crlu [hcv,un .).,utlg, tli.:cmbclihl
unluk memenuhi nadzar, dun dimakun seluin dariputlu ltlr'."). lbnr-r

Abi Syaibah menyebutkan riwayat ini dengan sanud y'ang muushul

dari Ibnu Numair. dari Ubaidillah, dia berkata, "Apabila unta (kurban)

telah di potong-potong (tulang-tulangnya) atau diiris-iris (dagingn,,-a).

maka pemiliknya boleh memakannya tanpa harus menggantinya.

kecuali jika unta tersebut dikurbankan untuk memenuhi nadzar atau

denda karena membunuh binatang buruan (selama ihram)."

Ath-Thabari meriwayatkan melalui jalur Al Qaththan dari

Ubaidillah sama seperti lafazh riwayat mu'allaq yang telah disebutkan

Imam Bukhari. Ini merupakan salah satu dari dua pendapat yang

dinukil dari Imam Ahmad, dan pendapat Imam Malik. Hanya saja dia

menambahkan. "dan hewan yang disembelih sebagai tebusan (fidyah)

karena telah menyakiti."

Adapun riwayat lain dari Imam Ahmad. L'F t'U q 1! JS'ilt]

!,'1f: 4tt (Tidak boteh dimskan kecuali hev'an kurbcrn ycrn61

disembelih untuk lathawwu' [suka relaJ, haji Tamattu' dan haji

Qiran). Ini juga merupakan pendapat ulama madzhab Hanafi,

berdasarkan kaidah dasar mereka bahwa hewan yang disembelih

dalam rangkaian haji Tamattu' dan haji Qiran masuk kategori

peribadatan dan bukan untuk menutupi suatu kekurangan (dalam

ibadah).

4t e'&t y'u- ,irui S6't (Atha' berkata, "seseorang [botehJ

memakan dqn memberikan [kepada orang lainJ untuk dimakon dari
[hewan yang disembelih dalam rangkaian ihadahJ haji Tamattu'.").
Abdunazzaq menyebutkan riwayat ini dengan sanad yang maushul
dari Ibnu Juraij, dari Atha'. Sa'id bin Manshur juga
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meriwayatkan melalui.ialur lain dari Atha" \,'t Pt :th 4',F'i-l
4., o'f *',y'i:, ,!.Yt q 1l *tl-1 f s l$r ,t f;r$.J'd t r'ittttk

tlimukun [hev,urt 1,ung tlisentbelih schuguiJ denda karentt ntembunuh

binulung buruun [seluma ihramJ, titlak ptiu [hewun yang discntbelihJ

untuk orang-orung tniskin buik berul-su nadzar atuu lainny'a serla

fhewun yang clisembctih] sebugcri fithuh [tcbusanJ. Aclupun selain

duripudu ilu, rnttku boleh dimukun).

Abd bin Humaid meriwayatkan melalui jalur lain dari Atha', t!

JSii il 
'tu" 

,s1'1t2,1'lrt f4t ij5i'r1\.1pabilu muu, seseorung boleh

makctn rlcrging hett,un ktrbun [buik hath u muupun udhil,ah] : dun .iika

muu, ict boleh untuk liduk merncrkunnya).

Riwayat-rig.ay.at ),ang dinukil dari Atha' ini sebenarn,va tidak

saling bertentangan. sebab kesimpulan vapg diambil adalah apa yang

diindikasikan oleh riwayat yang kedua. Lalu Ibnu Al Qishar

mengklaim bahwa Imam Syaf i menyendiri dalam pendapatnya.vang

tidak memperbolehkan memakan heu'an kurban yang disembelih

dalanr rangka hajt Tamattu'.

,t :* O'i tt.U. ;i U J5t, ! i? g<amt tidak makan daging'

daging unta [yang disembelih sebagai kurbanJ lebih dari tiga hari di

Mina). Pembicaraan mengenai hal ini akan diterangkan pada bagian

akhir pembahasan tentang kurban, dan ini termasuk hukurn yang

disepakati telah dihapus (mansukh).

Pembahasan tentang hadits Ais,vah telah dijelaskan pada bab

,,Seorang Suami Menl'embelih Sapi atas Nama (untuk) Isteri-istrinya".

Sedangkan lafazh 1,ang terdapat pada riuavat Sulaiman di tempat ini

adalah. lili &:k il i &:q,1, ii,' J, ^' 
'J"*': tik|* uiir ril .r':

k i ."*t1 J\b t>1 (Hingga ketika kami menclekati lv[akkah.

Rasulullah SAW memerintahkan kepada siapa yang tidak membawa

hewan kurban apabila thawaf di Ka'bah agar kemudian tahallul)."
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Dernikian yang tercantum pada kebanyakan riwavat dari .ialur
periwayatan Al Firabri. Demikian,.iuga yang tercantunr dalanr riwayat

An-Nasafl. akan tetapi lafazh '{ (kcnnuliun) lanpak kurang .ielas.

Kentudian dalanr riwayat Abu Dzar disebutkan dengan latazh ii
sebagai ganti latazh il. Riwayat Abu Dzar ini tidak nrengandung

suatu kemusykilan. Demikian juga yang diriwayatkan oleh Inranl

Muslim dari Al Qa'nabi, dari Sulaiman bin Bilal. J^, Ji (Agur

ruhullul).

Sementara itu, Al Karmani telah menjelaskan riu'ayat ini

berdasarkan lafazh ii. dia berkata. "Kalimat pelengkap bagi lafazh r.rt

(apabila) tidak ditulis secara tekstual. sehingga makna selengkapnya

adalah: apabila telah thawaf di Ka'bah. maka umrahnya telah

sempurna kemudian ia tahallul (keluar dari ihram)."

Dia juga berkata, "Ada pula kemungkinan lafazh 'tsummci

(kemudian) pada kalimat itu hanya sebagai pelengkap. Seperti

perkataan Al Akhfasy mengenai firman-Nya, i lr.rl 1, q 'tiJ; 1 ti
f;A.'# trr ;r; (Bohv,asanya tidak ada temp{il lari tluri fsiksaJ

Allah melainkan kepada-Nya saia, kemudian Allah menerima taubat

tnereka qgor tetop dalam taubatnyu). (Qs. At-Taubah (9): 1 18) Yakni,

lafazh' t s u mm a t a ab al l a hu al ai hi m' (kemudian Allah menerima taubat

mereka) seharusnya adalah. ;*f, ibt './U bi (mctkct Allah menerima

taubat mereka). dan ini adalah kalimat pelengkap bagi kata bersyarat

yang disebutkan sebelumnya, yakni firman-Nya, '&iO 'cilt:z t:1 uj;

;oj\\ lttingga apabila humi relah menjadi scmpit bagi merekct).

Saya (lbnu Hajar) katakan. bahwa semua pernyataan ini terkesan

dipaksakan. Sementara dalam riwayat Imam Muslim telah dijelaskan

bahwa perbedaan versi tersebut berasal dari sebagian perawi, terlebih

lagi hal serupa telah tercantum dalam riwayat Abu Dzar Al Harawi,

demikian pula riwayat Imam Malik yang baru saja disebutkan dan

riwayat serupa dalam pembahasan tentang jihad. Demikian juga yang
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terdapat dalanr riwayat Al lsnra'ili nrelalui .ialur lain dari Yahya bin

Sa'id. dan inilah pendapat yang benar.

125. Menyembelih Sebelum Mencukur

" A
a 3, , ,, z o,.
'^-e- )* c 4-19 cJJl

tJ|J

1721. Dari Ibnu Abbas RA. dia berkata. "Nabi SAW ditanya

tentang orang ),ang mencukur sebelum menyembelih dan yang serupa

dengannya. maka beliau bersabda. 'Tiduk mengapa (tidak berdosu),

tidak mengapu'.''

Jur .;'i \
,,

etV
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1722. Dari Atha', dari Ibnu Abbas RA (diriwayatkan). seorang

laki-laki berkata kepada Nabi SAW, "Aku ziaruh (ke Ka'bah) sebe lunr

melempar (umrah)." Beliau bersabda, *Tiduk mengupu." Dia berkata.

"Aku mencukur sebelum menyembelih." Nabi bersabda. "'l-itluk

mcngapu." Dia berkata. "Aku menyembelih sebelum melempar." Nabi

bersabda, "Tidak mengupa." Abdurrahim Ar-Razi berkata dari Ibnu

Khutsaim, "Atha' telah mengabarkan kepadaku dari Ibnu Abbas RA.

dari Nabi SAW, Affan berkata -aku kira diriw'alatkan- dari

Wuhaib. Ibnu Khutsaim telah menceritakan kepada kami clari Sa'id

bin Jubair, dari Ibnu Abbas RA. dari Nabi SA\^'. Hamrnad

meriwayatkan dari Qais bin Sa'ad dan Abbad bin Manshur dari Atha'.

dari Jabir RA. dari Nabi SAW."

1733. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Nabi SAW ditanya,

maka dia (orang yang bertanya) berkata, 'Aku melempar (umrah)
setelah sore hari'. Maka Nabi bersabda, 'Tidak mengupa '. Dia
berkata, 'Aku mencukur sebelum menyembelih'. Beliau bersabda,

'Tidak mengapa'."

1. t o '- 'r,1 to. 1 2 , i o , c - ,i o ,
.-J, *-$ :Jtl +.9 Al ,P, ,./_f .rl _'e +k.i _r itv f
:'i y.>;;i ,,1u, ,A{U ;.-J rL'J * ?rr *L-'au .y.',

+; iu, * ;t JliF J),!., 't5 ,i rlriBi a ,'J" '6
', 

",ro! ,",'l'. :r,'.'o-o.'-o :'".:. , o."" " t

{if - .{i-l(: ti>J\.').#U '-ab "dtrt cc-j.-..-i :;u .,{'s
*. o,f '.:sJ "Au Ubi i'oi;".rn ; G, ,t; "u, ;lryr
,.V. \* . I- q.' ,

t-')t 't

-r :Jto

V 
'ru
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1734. Dari Thariq bin Syihab, dari Abu Musa RA, dia berkata,

"Aku datang kepada Rasulullah SAW ketika beliau berada di Bathla'.

Beliau bertanya. '.Apukuh engkau melaksanakun haii?' Aku berkata.
,Benar'. Beliau bersabda. 'Apakuh mqksud ihramntu?' Aku berkata.

'Labbaik bi ihlqut ku ihlaalin-nabiy (Aku menyambut seruan-Mu

dengan [mengerjakan] ihram sama seperti ihram Nabi)'. Beliau

bersabda. 'Engkau melqkukan perbuetan baik. Berungkutlah dan

thau,aflah di Ka'bah serta (sa'i) di antara Shafa dan Marv'ah''"

Kemudian aku mendatangi seorang wanita dari bani Qais, maka ia

mencari kutu di kepalaku. Kemudian aku ihram untuk haji. Maka. aku

berfatwa demikian kepada orang-orang hingga masa pemerintahan

Umar RA. Lalu aku menceritakan hal itu kepadanya, maka dia

berkata. 'Apabila kita berpegang dengan Kitabullah (Al Qur'an),

maka sesungguhnya ia memerintahkan untuk menyempurnakan.

Sedangkan jika kita berpegang dengan Sunnah Rasulullah SAW,

maka sesungguhnya Rasulullah tidak tahallul (keluar dari ihram)

hingga hewan kurban yang dibawanya sampai ke tempat

penyembelihannya'."

Keteransan Hadits:

Dalam bab ini disebutkan hadits yang menyebutkan pertanyaan

tentang mencukur rambut sebelum menyembelih. Hubungannya

dengan judul bab dapat dilihat bahwa orang yang bertanya mengetahui

apa yang seharusnya dilakukan, yaitu kebalikan dari apa yang dia

tanyakan.

Imam Bukhari telah menyebutkan hadits Ibnu Abbas melalui

beberapa jalur periwa),atan, kemudian menyebutkan hadits Abu Musa.
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Adapun .ialur periwayatan pcrtama dari hadits lbnu Abbas adalah

nrelalui jalur Manshur bin Zadan dari Atha' dengan lafazh- '# t-'
t;r;'l C.X- oi'#'4; lOitanya lentung orung, yung mencukur .sebclunt

menyembelih dun yang .repert inya).

Jalur periwayatan kedua melalui jalur Abu Bakar (y'akni lbnu

Ayyasy) dari Abdul Azizbin Rafi', dari Atha', dari Ibnu Abbas. lalu

disebutkan tentang ziarah (kunjungan) sebelum melempar (iumrah)

dan mencukur sebelum menyembelih, serta menyembelih sebelum

melempar. Dari sini diketahui maksud lafazh "dun yang sepcrlinya''

dalam riwayat Manshur. Sedangkan jalur periwayalan ketiga dinukil
melalui Ibnu Khutsaim dari Atha'.

f it ,f oW i e')t 't|?'Jtl') (Abdurrahim bin Sulcrintan

berkata dari lhnu Khutsaint). Dia adalah Abdullah bir-r Utsrnan.

Riwayat mu'allaq ini telah disebutkan dengan sanad 7'ang muu.rhul

oleh Al Ismaili melalui jalur Al Hasan bin Hammad dengan latazh. .ri

c?'t: p1r ,j6 7'ri oi lu ;ly di .1' 'J'*': 
u,,;s wj (Bahtt,a

seorang laki-laki berkata, "Wcrhai Rasulullah, aku tho$'of di Ka'bah
sebelum melempar." Beliau bersabda, "Lemparlah, dan itu tidak

mengapo. "). Imam Ath-Thabrani menyebutkan dengan sanacl yang

maushul dalam kitab Al Ausath melalui jalur Sa'id bin Muhammad bin
Amr Al Asy'atsi dari Abdunahim. Dia berkata, "Abdurrahim telah

menyendiri dalam menukil riwayat ini dari Ibnu Khutsaim.'' Akan

tetapi riwayat yang disebutkan sesudahnya membantah pernyataan

tersebut. Berdasarkan hal ini, maka Imam Bukhari memaksudkan

keaslian hadits dan bukan hanya memaksudkan menyembelih sebelum

mencukur, sebagaimana yang disebutkan dalam judul bab.

/& .ot q i i 6'* fr ;;t ui:.t ?} e'rt'ri i:w'Sri1

(Af-fan berkata -aku kira- diriwayatkan dari Wuhuib, Ihnu

Khutsaim telah menceritakan kepada kami dari Sa'id bin Jubair, dari

Ibnu Abbas RA). Orang yang mengucapkan lafazh itr ,i luku kira)

adalah Imam Bukhari, sebab hadits ini telah diriwayatkan oleh Imam
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Ahmad rlari Aftan tanpa lafazh tersebul. l;L ,ar 
'J';3 

U ,,:ut"hj "E

eli ti 
'P o'F,l' ..tr-, [ ,Jui ';\ 'o"vs "i6 {f r ,j6 '.fii l',

er ll i$ ,iri lSo,rrmg laki-luki tltilung tlun berkatu' "Wahui

Rasulullah, aku ntentakur sebelum mct^'embelih." Beliau bersabda,

"Titlak mengppu, sembelihlah." Lulu dutong kepudanyu laki-luki lain

dan berksta, "Wahui Rusululluh, uku menyemhelih sehelum

melempur." Bcliuu bersabdu, "Lentpurlah, ridak mengapa.").

Kemudian sejumlah ulama menduga bahwa Imam Bukhari

mengatakan, :'Affan telah menceritakan kepada kami." Maksud

riwayat mu'ollaq ini adalah untuk menjelaskan perbedaan yang terjadi

pada Ibnu Khutsaim. apakah ia menukil riwayat itu dari Atha' atau

dari Sa'id bin Jubair? Sebagaimana terjadi perbedaan serupa pada

Atha', apakah ia menukil riwayat itu dari Ibnu Abbas atau dari Jabir?

Adapun yang nampak dari sikap Imam Bukhari adalah mendukung

pandangan bahwa riwal'at itu dinukil dari Ibnu Abbas, kemudian dari

Atha'. Sedangkan rir;r'ayat yang menyelisihi hal ini dianggap syadz

(menyalahi yang lebih kuat darinya). Imam Bukhari bermaksud

menjelaskan perselisihan tadi. Sementara dalam riwayat Affan

terdapat keterangan bahwa yang bertanya tentang hukum tersebut

bukan hanya satu orang.

Adapun riwayat Ibnu Abbas yang dinukil melalui jalur Ikrimah

(hadits ketiga pada bab di atas). seakan-akan Imam Bukhari

menyebutkannya untuk memilah-milah perbedaan pandangan yang

terjadi pada jalur perivrayatan Atha'. Maka, ia bermaksud menjelaskan

bahwa hadits Ibnu Abbas memiliki sumber lain. Kemudian pada jalur

periwayatan Ikrimah terdapat tambahan keterangan' yaitu hukum

melempar fiumrah) pada sore hari. Hal ini memberi asumsi bahwa

melempar jumrah seharusnya dilakukan pada tengah hari. Hukum

masalah ini akan disebutkan setelah empat bab.

Sedangkan hadits Abu Musa telah disinggung pada bab

"Tamattu' dan Qiran". Sedangkan kesesuaiannya dengan judul bab

terdapat pada perkataan Umar, 'fu'q$,'t tt F-i (Beliau tidak
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'. -'tc ) .
orJl Jrl
, .r: ,.}IJ ;I. t)r

tuhullul hinggu hcu,an kttrban .\ampui ke tempur penycmbelihctnnya).
Sebab, sampainya hewan kurban ke tempat penyembelihannya berarti
hewan itu disembelih. Apabila mencukur rambut dilakukan lebih
dahulu dari menyembelih hewan kurban, maka seseorang dianggap
telah rahallul sebelum hewan kurban sampai ke tempat
penyembelihan. Inilah ketentuan dasarnya, yakni menyembelih hewan
kurban lebih dahulu daripada mencukur rambut. Adapun
mengakhirkan menyembelih kurban termasuk rukhs hu h (keringanan).
seperti yang akan dijelaskan.

126. Orang yang Memitin Rambutnya Ketika lhram dan
Mencukurnya

t ,Uu q:t'&b

:)u tJ;p ut

1725. Dari Nafi', dari lbnu Umar, dari Hafshah RA bahwa dia
berkata. "wahai Rasulullah, apa urusan (mengapa) manusia telah
tahallul dari ihram umrah sementara engkau tidak tahallul dari
umrahmu?" Beliau bersabda, ,,sesungguhnya aku telah memilin
rambutku dan mengalungi hewan kurban milikku, maka aku ridak
tahallul (keluar dari ihram) hingga menyembelih.,,

Keterangan:

(Bab orqng yang memilin rambutnya ketika ihram dan
mencukurnya). Yakni mencukur setelah ihram ketika tahullul. Ada
yang berpendapat bahwa judul bab ini dimaksudkan sebagai isyarat
terhadap perbedaan pendapat mengenai orang yang telah memilin
rambutnya, apakah ia harus mencukur atau tidak? Ibnu Baththal

\p

v
1-
t)
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menukil dari iunlhur ulanra bal'rwa ia harus mencukurnya. lbnu

Baththal juga menukil pendapat yang serupa dari Imam Syafi'i.

Sementara ahli rn)rr berpendapat bahwa hal itu bukan meniadi

keharusan; bahkan .iika seseorang berkeinginan (memendekkan

rambutnya), maka hal itu diperbolehkan.

Perkataan lmam Syaf i yang dia kutip adalah pendapatnya

dalam quul .iadid (pendapat yang baru [ketika berdomisili di Mesir]).

Adapun pendapat pertama (pendapat iumhur) tidak memiliki dalil

tegas. Dalil terbaik 1'ang nreniadi pegangan mereka adalah riwayat

yang akan disebutkan dalam pernbahasan tentang lihus' (pakaian) dari

Unrar, '# L\-, -p i \Burungsictpct menggelung rantbutnya,

hendaklah iu mencukttr). Kemudian Imam Bukhari menyebutkan

hadits l-tafshah dalam bab tersebut. g?; ti j\ {sesunssuhnyu crku

telah memilin ramhutku). tanpa menyinggung masalah mencukur.

Namun, semua mengetahui bahwa Nabi mencukur rambutnya ketika

mengerjakan haji. Keterangan ini telah disebutkan dengan tegas dalam

hadits Ibnu Umar. seperti pada awal bab berikutnya. Lalu Ibnu

Baththal menyebutkan hadits Hafshah sesudahnya. Dia

memasukkannya dalam bab ini dikarenakan mempunyai kesesuaian

dengan judul bab.

Saya (lbnu Hajar) telah mengatakan bahwa Imam Bukhari tidak

mempersyaratkan untuk menyebutkan semua hadits shahih yang

berhubungan dengan suatu bab: bahkan apabila ditemukan satu hadits,

maka hal itu telah mencukupi. Pembahasan mengenai hadits Hafshah

telah diterangkan pada bab "Tamattu' dan Qiran".

127. Mencukur dan Memendekkan Rambut Saat Tahallul

^' ' "'""'E 
'i;u.tu

A\ ,-f , r^-e ;11 dl

t, t 2

*€*:{'

,t
I -z:JP.

. t oz
t^-6, l.o. i o czt- c ,

cj^> ?! J*;

\t.r' at',.s*;r'*
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1726. Dari Syu'aib bin Abi Hamzah. dia berkata: Natl' berkata.
"Biasanya Ibnu Umar RA berkata, 'Rasulullah SAW nrencukur

rambutnya saat beliau mengerjakan ha.ii'."

.r* it 
'J'i'r 

Li ra:; irr

,bt];) t;';;dat, t js .

Jti irr 'J'-r, 
L- j-.5;!r, ,t!u

;';')i.';'UAt ii,r ,-, :ie ,L:L-ur 
'Ju', .r.Ar,

., 1r?, - ".', 
.,-:. o' _ 1a. \- ,o_t ' .

.i-,.;sr, ?t), e.'JGi :ie ,L,1, l^3 jti'1 :)v

1727. DariNafi'. dari Abdullah bin Umar RA bahwa Rasulullah
SAW bersabda. "l'a Allah, rahmatiluh orang-orang yong mencukur."
Mereka berkata. "Dan orang-orang yang memendekkan rambut. wahai

Rasulullah!" Beliau bersabda, "Ya Allah, rahmatiloh orang-orung
yqng mencukur." Mereka berkata, ''Dan orang-orang yang

memendekkan rambutnya, wahai Rasulullah!" Beliau bersabda. "Dnn
or(mg-orqng yang nxemendekkan rambut." Al-Laits berkata. "Nafi'
telah menceritakan kepadaku, "Semoga Allah merahmati orang-orang
yang mencukur, satu atau dua kali'." Dia berkata: Ubaidillah berkata,
"Nafi' telah menceritakan kepadaku bahwa beliau mengatakan pada

keempat kalinya, 'Dan arang-orong yang memendekkan rambut'."

h, 'u ir 
yy]d 

'jd & ior .rr, {;'r; c_.i } u'rj: g..i *
'pr "ratJr :)u a-ilii'1 :tju ;i,.J 'ysr fr)r |&j +b

-;frr:) 
'ju fyr 1;l,ts;hjkj :r jv

1728. Dari Abu Zur'ah. dari Abu Hu.uiruh, ia Uot utu,

Rasulullah SAW bersabda, "Ya Allah, berilah ompunan kepada
orang-orang yang mencukur." Mereka berkata, "Dan kepada orang-
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w.b's *'t * h' *r; 
"7r 

6- il|

)- r t. o.ar Jyt ._f

orang yang menrendc'kkan rambut." Beliau bersabda' "Ya Allah,

beriluh ampunon kcpuda orung-orong yung mencukur." Mereka

berkata, "Dan kepada orang-orang yang memendekkan rambut."

Beliau rnengucapkannva tiga kali lalu bersabda,"Dun kepado orang-

orung yang memendekkan rambul."

|* ;1, *l oi 
et1 i;

orr.o.-C'-. ,. o (o

.r+aS 1 *t->,-et U,t

1729. Dari Nafi' bahwa Abdullah berkata. "Nabi SAW dan

sekelompok sahabatnl'a mencukur rambut, sementara sebagian

mereka memendekkannva."

t'f;:Ju i; ittt 4.1 or)w f {V lt f
,;r:r^' *j e\, -A

1730. Dari Ibnu Abbas, dari Muawiyah RA, ia berkata, "Aku

memotong rambut Rasulullah SAW dengan gunting."

Keteransan Hadits:

(Bab mencukur dan memendekkan rambut ketika tahallul)- lbnu

Al Manayyar mengatakan, "Melalui judul bab ini, Imam Bukhari

hendak memberi pengertian bahwa mencukur rambut termasuk

rangkaian ibadah haji- berdasarkan perkataanya 'ketika tahallul'.

Artinya, mencukur rambut adalah sesuatu yang dilakukan saat

tahallul, dan bukan tahallul itu sendiri. Seakan-akan Imam Bukhari

mendasari pandangannya ini dengan doa Nabi SAW kepada orang-

orang yang melakukannya. Doa mengisyaratkan kepada pahala,

sementara pahala hanya berkaitan dengan ibadah, bukan dengan

perkara mubah. Demikian pula sikap Nabi yang lebih mengutamakan
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orang yang mencukur daripada orang yang memendekkan rambut.

yang mana hal ini.iuga berindikasi ke arah itu, sebab perkara-perkara

mubah tidak mempunyai keutamaan antara yang satu dengan yang

lain. Pendapat yang mengatakan bahwa mencukur rambut termasuk

rangkaian ibadah haji adalah pendapat jumhur ulama, kecuali satu

riwayat yang lemah dari Imam Syaf i bahwa mencukur rambut hanya

sebagai bentuk diperbolehkannya kembali hal-hal yang dilarang."

Perkataan Ibnu Al Manayyar memberi asumsi. seakan-akan

Imam Syaf i menyendiri dengan pendapatnya itu. Namun.

sesungguhnya pendapat demikian telah dinukil pula dari Atha' serta

Abu Yusuf, yang juga merupakan salah satu pendapat dari Imam

Ahmad dan sebagian ulama madzhab Maliki.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits dari Ibnu
Umar, dan dari Abu Hurairah serta Ibnu Abbas masing-masing satu

hadits. Hadits Ibnu Umar yang perrama diriwayatkan melalui jalur
Syu'aib bin Abi Hamzah, dia berkata, "Nafi' berkata. ,'J'i-|* ;r O€

*+ q*t f h, .,l-.o )t l't-t'fu lttru lJmar berkara, "Rasulullah

SAII' mencukur [rambutnyal soat mengerjokan haji.")." Ini adalah

penggalan dari hadits panjang, dimana bagian awalnya berbunyi, Ll,

i3t iurgthA,'Ji (Ketika Al Haijai menyerang lbnu Az-Zubair). Hal

ini dikemukakan oleh Al Ismaili. Hadits Ibnu Umar yang kedua

adalah tentang doa untuk orang-orang yang memendekkan rambut.
seperti akan dipaparkan dengan tuntas pada pembahasan selanjutnya.

Hadits Ibnu Umar yang ketiga diriwayatkan melalui jalur Juwairiyah

bin Asma' dari Nafi' bahwa Abdullah (yakni Ibnu Umar) berkata, p
'# 'p1 at;,*i V u:.v, e', f io' .,t,., 'oit lNabi sAW dan

sekelompok sahabatnya mencukur rambut sedangkan sebagian
mereka hanya memendekkannya). Seakan-akan Imam Bukhari tidak
menemukan hadits yang sesuai kriterianya, yang menerangkan tempat
Nabi SAW mengucapkan doa untuk orang-orang yang mencukur
rambutnya. Oleh karena itu, dia menyimpulkan dari hadits pertama
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dan ketiga bahwa yalg demikial ter.lacli pada ha.ii Wada'. Sebab,

ha{its pertama menlatakan dengan tegas Nabi SAW mencukur

rambut pada saat mengerlakan ha"ii, sernentara hadits ketiga tidak

menyatakan hal itu dengan tegas. hanva saja terdapat penjelasan

bahwa sebagian sahabat mencukur rambut dan sebagian lagi

memendekkannya.

Dalam pernbahasan tentang peperangan, Imam Bukhari

meriwayatkan melaluijalur Musa bin Uqbah dari Nafi' dengan lafazh,

'# '.bs ut;>i l:n 
",u1rs 

7r:-7t 
el; e * (Beliau mencukut' rambt1

pada pelaksanuun haii Wada' ber.sama beberapa orang sahabatnya,

rlan sebagian merekq memendekkan rambul)." Imam Muslim

meriwayatkan melalui jalur Al-Laits bin Sa'ad dari Nafi' dengan

riwayat yang sama seperti hadits Juwairiyah, hanya 
. 
saja dia

menambahkan bahwa Rasulullah SAW bersabda' '#'-Jt b' ?'i-
(semoga Altah merahmali orqng-orang yong mencukur rantbut).

Keterangan ini memberi asumsi bahwa yang demikian terjadi pada

saat haji Wada'.

Catatan

Ibnu Khuzaimah menyebutkan dalam kitab Shahih-nya melalui

jalur yang sama seperti jalur yang disebutkan oleh Imam Bukhari

dalam pembahasan tentang peperangan (Al Maghazi), yakni melalui

jalur Musa bin Uqbah dari Nafi' yang sama sepertl maton (materi)

hadits di atas bahwa dia berkata, I 1' t? i ';;t 'oii' a'it'oi f*'is

alb; lOan mereka mengatakan bahwa orang yang, mencukur rambut

Nabi SAW adalah .'lbdullah bin Nadhlah). Lalu Abu Mas'ud

menjelaskan dalam kitab Al Athraaf bahwa yang mengucapkan

kalimat "dan mereka rttengatakan" adalah Ibnu Juraij, perawi hadits

tersebut dari Musa bin Uqbah.

lt 
',:'t",'t 

U" j$i,irt (Mereka berkata, " Dan orang-orang yang

memendekkan rambut, wahai Rasulullah!"). Aku tidak menemukan
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keterangan dari berbagai jalur periwayatan tentang orang yang

mengajukan permohonan ini. Adapun kala "dan" pada kalimat "dem

orong-orang yong memendekkan rumbut" berfirngsi untuk

menghubungkan kalimat sebelumnya yang tidak tertera secara

tekstual. Adapun kalimat selengkapnya adalah; "Katakan (uga) dan

orang-orang yang memendekkan rambut". Atau; "Katakan (iuga) dan

rahmatilah orang-orang yang memendekkan rambut."

;.:*-lrt i6 (beliau bersabdu, "Dan orctng-orung y(mg

ntemendekkan rambut"). Demikian yang terdapat dalam sebagian

besar riwayat dari Malik, yakni dengan mengulang doa kepada orang-

orang yang mencukur rambut sebanyak dua kali. Ialu pada ketiga

kalinya disambung dengan doa bagi orang-orang yang memendekkan

rambut. Sementara itu, Yahya bin Bukair menyendiri di antara para

perawi kitab l/ Muwaththa', dimana beliau mengulangi doa untuk
orang-orang yang mencukur rambut sebanyak tiga kali, lalu pada

keempat kalinya disambung dengan doa bagi orang-orang yang

memendekkan rambut. Hal ini disitir oleh Ibnu Abdil Barr dalam kitab
At-Taqashshi, tetapi ia menyinggungnya dalam kitab At-Tamhid.
Bahkan dalam kitab ini ia berkata, "Tidak terjadi perbedaan versi
riwayat dari Imam Malik mengenai hal itu." Lalu aku meneliti
kembali kitab sumber yang memuat isi kitab Al Muwaththa' yang
disampaikan langsung oleh Yahya bin Bukair, dan aku menemukan

keterangan seperti yang terdapat dalam kitab At-Taqashshi.

1' :qp 'SA3 gOaiaiilah berkara), yaitu Ubaidillah Al Umari.

Riwayatnya ini telah disebutkan dengan sanad yang moushul oleh
Imam Bukhari dari riwayat Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dari

Ubaidillah dengan lafazh seperti yang disebutkan secara mu'allaq
(tanpa sanad yang lengkap) oleh Imam Bukhari. Lalu dia
meriwayatkannya juga melalui jalur Muhammad bin Abdullah bin

Numair dari bapaknya dengan lafazh, '#L-,$t \t ?}- (Semoga Allah

merahmati orang-orong yqng mencukur rambrzr). Mereka berkata,

j-iiiri (Dan orang-orang yang memendekkan rambut). Disebutkan
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seperti riwayat Irnam Malik seraya ditambahkan, "Beliau SAW

mengatakan, :Jri ,ar J':-': t;-*ir: ,fi$j{ittr irr i;; :j6

G"r.i;lft (Semogu Alluh merahmali orung-orong yung ntencukur

ramhul. Mereku bcrkuta, " Dctn orung-orung yang mcmendekkun

rambut, ya Rasulullqh!" Beliuu bersabclcl "Dan orang-orang yang

me me nde kkan rant hu I.")."

Ini sebagai penjelasan bahwa doa untuk orang-orang yang

memendekkan rambut diucapkan pada kali yang keempat, sebab

ucapan beliau SAW. "Don orung-orong vqng memendekkan rombut"

merupakan sambungan dari kalimat sebelumnya. yaitu "Semogo Allah
merahmati orqng-orat?g yong mencukur rombul." Hanya saja Nabi
SAW mengucapkan hal itu setelah tiga kali berdoa kepada orang-

orang yang mencukur rambut, agar doa beliau yang keernpat khusus

bagi mereka yang sekedar memendekkan rambut.

Abu Awanah meriwayatkan dalam kitabnya Al Mustakhraj
melalui jalur Ats-Tsauri dari Ubaidillah. "Beliau mengucapkan pada
kali yang keliga, 'dan orang-orang yong memendekkan rambut'."
Cara mengompromikan versi riwayat ini cukup jelas, bahwa mereka

yang mengatakan doa untuk orang-orang yang memendekkan rambut

diucapkan pada kali yang keempat, memahami seperti yang telah kami
jelaskan. Sedangkan mereka yang mengatakan doa tersebut diucapkan
pada kali ketiga, maksudnya lafazh "don orang-orang yang

memendekkan rambut" merupakan satu kalimat dengan ucapan doa

yang ketiga kalinya untuk orang-orang yang mencukur rambut. Atau
yang dimaksud dengan ketiga kalinya adalah permohonan orang-

orang yang mengajukan permohonan itu, sementara tidak ada

kompromi lagi dengan Nabi setelah beliau mengatakan tiga kali.
Seandainya beliau tidak berdoa kepada orang-orang yang

memendekkan rambut setelah permohonan yang ketiga, niscaya

mereka tidak akan memohon lagi setelah itu.

Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur Ayyub dan Nafi', "Id
Allah, berilah ampunan kepada orong-orqng yang mencukur rambut."
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Mereka herkulq. "Dan kepctda orang-orang yung mcmendekkan
rambul" hingga beliou mengucapkan hal itu riga uralt empat kuli--
kemudian beliau SAW mengatakan, " Dan kepada orang-orang yang
memendekkan rambut." Tapi, riwayat yang tidak mengandung unsur
keraguan mesti lebih didahulukan daripada riwayat yang ada unsur
keraguannya.

Catatan

Aku tidak melihat dalam hadits Abu Hurairah melalui jalur Abu
zur'ah bin Amr bin Jarir dari Abu Hurairah kecuali dari riwayat
Muhammad bin Fudhail. Riwayat ini dengan sanad demikian terdapat
pada semua kitab sunan dan Musnad yang sempat saya teliti. Dengan
demikian, riwayat itu telah dinukil oleh Muhammad bin Fudhail
seorang diri dari umarah, sebagaimana Umarah telah menyendiri pula
ketika menukilnya dari Abu zw'ah. Adapun pada fase Abu Zur'ah
terdapat perawi lain yang turut meriwayatkannya, yakni Abdurrahman
bin Ya'qub, dimana riwayatnya dikutip oleh Imam Muslim melalui Al
Alla' bin Abdurrahman dari bapaknya. dari Abu Hurairah, tanpa
menyebutkan lafazltnya. Namun, lafazl't yang dimaksud telah
disebutkan oleh Abu Awanah, tetapi lafazhAbu Zur'ah lebih lengkap.

Para ulama ahli kalam berbeda pendapat dalam menentukan
waktu Nabi SAW mengucapkan doa itu. Ibnu Abdil Barr berkata,
"Tidak ada seorang pun perawi yang menukil dari Nafi', dari Ibnu
umar, yang menyebutkan bahwa hal itu terjadi pada peristiwa
Hudaibiyah. Tentu saja ini merupakan penghapusan suatu informasi,
karena sesungguhnya doa ini diucapkan Nabi sAw pada peristiwa
Hudaibiyah, ketika kaum muslimin dihalangi untuk pergi ke Ka'bah.
Keterangan ini merupakan riwayat yang autentik serta masyhur dari
hadits Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Abu Sa'id, Abu Hurairah, Habasyi bin
Junadah dan lainnya."

Kemudian Ibnu Abdil Barr menyebutkan hadits Abu
dengan lafazh. ?rtt ,F'! 'F" &, ^)b io' .,t- il' jr-,

Sa'id
gtad,
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;; ;;;t;,t:.' t #jes;t:. (A ku m c n cle n gu r Rusulu I tah SAW m e m o ho n

umpun untuk orung-ot'ong yang lurut dulum perisliwtt lluduibiyah:

unluk orang-orung ):(ulg mencukur tigu kali dan untuk orunq-orang

yang memendekkun rtrnthul sutu kali). Lalu hadits lbnu Abbas dengan'ur*n. 
|{'s & iu' .,,t., nr ir-1 )vn ;i171 .Pj *!i'e'i-ivt',>v

'fi1;;5, ?ttt g't (Bcbarupu orong laki-lqki mencukur rambttt pacla

perisliu,a Huduibiyuh. sedangkan yotl4l lain hanya memendekkun

rambut. Maka Rusultilqh SAIY bertlou. "semoga Allah nterahmati

orang-orang yung mencukur rambtLl. "). Adapun hadits Abu Hurairah

melalui jalur Muhammad bin Fudhail. tidak disebutkan lafazhnya,

bahkan dia berkata. "Disebutkan semakna dengan riwayat

sebelumnya." Namun. pernyataan ini sedikit berlebihan, sebab dalam

riwayat Abu Hurairah tidak ditemukan keterangan yang memastikan

tempat di mana Nabi SAW berdoa, dan juga tidak tercantum dalam

jalur periwayatan tentang keterangan bahwa ia mendengarnya

langsung dari Nabi SAW.

Seandainya ditemukan keterangan bahwa Abu Hurairah

mendengar langsung ketika Nabi SAW mengucapkan doa itu, niscaya

kami akan memastikan bahwa beliau mengucapkannya pada saat haji

Wada'. karena Abu Hurairah turut serta dalam pelaksanaan haji

Wada' dan tidak turut pada peristiwa Hudaibiyah. Lalu Ibnu Abdil

Barr tidak menukil apapun dari Ibnu Umar berkenaan dengan masalah

ini. Namun, saya tidak menemukan kepastian tempat (di mana Nabi

sAw mengucapkan doa yang dimaksud) pada satu pun di antara jalur

periwayatan hadits tersebut dari Ibnu Umar. Sementara pada awal bab

telah kami kemukakan bahwa jika semua hadits Ibnu Umar mengenai

hal itu dicermati dengan seksama. maka akan dapat disimpulkan

bahwa peristiwa itu terjadi pada saat haji Wada', sama seperti yang

diindikasikan oleh sikap Imam Bukhari.

Hadits Abu Sa'id yang dikutip oleh Ibnu Abdul Ban juga

diriwayatkan oleh Ath-Thahawi melalui jalur Al Atrza'i, Ahmad dan

Ibnu Abi Syaibah. serta Abu Daud Ath-Thayalisi melalui jalur Hisyam
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Ad-Dustuwa'i. Keduanya menukil dari Yahya bin Abu Katsir, dari
lbrahim Al Anshari, dari Abu Sa'id. Lalu Abu Daud menambahkan

bahwa para sahabat mencukur rambut mereka pada peristiwa
Hudaibiyah,.kecuali Utsman dan Abu Qatadah.

Sedangkan hadits Ibnu Abbas telah diriwayatkan oleh Ibnu
Majah melalui jalur Ibnu Ishaq, "Telah menceritakan kepadaku Ibnu
Abu Najih dari Mujahid, dari Ibnu Abbas." Ibnu Ishaq mengutip
hadits ini dalam pembahasan tentang peperangan (Al Maghazi)
melalui sanad tersebut bahwa yang demikian itu terjadi pada peristiwa
Hudaibiyah. Begitu pula Imam Ahmad dan lainnya meriwayatkan
melalui jalur Ibnu Ishaq. Hadits Habasyi bin Junadah telah
diriwayatkan oleh lbnu Abi Syaibah melalui jalur Abu Ishaq tanpa
menentukan tempat yang dimaksud. Imam Ahmad juga meriwayatkan
melalui jalur ini dan ditambahkan. "Diriwayatkan dari Habasyi, dan
dia adalah salah seorang yang ikut dalam pelaksanaan haji 'Wada,.,,

Lalu disebutkan hadits seperti di atas. Keterangan ini memberi
indikasi bahwa doa tersebut diucapkan pada saat haji Wada,. Maka,
perkataan Ibnu Abdil Ban adalah tidak benar.

Keterangan yang menetapkan bahwa Nabi SAW mengucapkan
doa tersebut saat peristiwa Hudaibiyah dapat ditemukan dalam hadits
Jabir yang diriwayatkan oleh Abu Qurrah dalam kitab ls-Sarnan, dan
dari jalur Ath-Thabrani dalam kitab Al Ausath, dari hadits Al Miswar
bin Makhramah yang diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq dalam
pembahasan tentang peperangan (Al Maghazl). Sementara keterangan
yang menetapkan Nabi SAW mengucapkan doa tersebut pada saat haji
Wada' terdapat dalam hadits Abu Maryam As-Saluli yang
diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Abi Syaibah, hadits Ummu
Al Hushain yang diriwayatkan Imam Muslim. hadits earib bin Al
Aswad Ats-Tsaqafi yang diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Abi
Syaibah, dan hadits ummu Umarah yang diriwayatkan oleh Al Harits.

Hadits-hadits yang menyatakan bahwa Nabi SAW
mengucapkannya pada saat haji Wada' lebih kuat, baik dari segi
kuantitas sanad maupun kualitasnya. Oleh sebab itu, Imam An-
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Nawawi berkata setelah menukil tiga hadits (hadits Ibnu Umar, Abu
Hurairah dan [Jmmu Al Hushain), "Hadits-hadits ini menunjr.rkkan

bahwa kejadian itu berlangsung pada saat haji Wada." Lalu dia
berkata, "lnilah pendapat yang benar dan masyhur. Namun, ada yang

mengatakan bahwa kejadian ini berlangsung saat peristiwa

Hudaibiyah. Di antara ulama yang berpendapat demikian adalah lmam
Al Haramain dalam kitab An-Nihayah."

Imam An-Nan'awi berkata. "Tidak tertutup kemungkinan

apabila kejadian ini berlangung pada kedua tempat itu." Iyadh berkata,
"Peristiwa itu berlangsung di kedua tempat tersebut." Oleh sebab itu,
Ibnu Daqiq Al Id mengatakan bahwa pendapat ini lebih mendekati
kebenaran.

Saya (lbnu Hajar) katakan, bahkan inilah yang menjadi suatu

kepastian karena banl'aknya riwayat-rir,vayat yang menyatakan bahwa
peristiwa itu terjadi pada dua kondisi tersebut (haji Wada' dan
peristiwa Hudaibiyah). seperti telah kami sebutkan. Hanya saja sebab

pada keduanya berbeda. Pada peristiu.a Hudaibiyah, doa tersebut
diucapkan Nabi SAW karena sikap sebagian sahabat yang tidak segera

melakukan tahallul akibat kesedihan y'ang menimpa mereka karena

terhalang untuk sampai ke Ka'bah. Sementara mereka
memprediksikan mampu menghadapi rintangan untuk sampai ke

Ka'bah. Namun. Nabi tidak memenuhi keinginan mereka. Beliau
mengadakan perjanjian damai dengan orang-orang Quraisy dengan

syarat mereka akan kembali mengerjakan haji pada tahun berikutnya.

Ketika Nabi SAW memerintahkan untuk tahallul. mereka tidak
segera melaksanakanxya. Maka, Ummu Salamah menyarankan

kepada Nabi agar tahallul sebelum mereka mengerjakannya. Akhirnya
mereka mengikuti beliau, sebagian ntereka mencukur rambut dan

sebagian lagi memendekkannya. Mereka yang segera mencukur
rambut lebih menunjukkan sikap loyal kepada perintah dibandingkan
mereka yang hanya memendekkan rambut. Keterangan tentang sebab

ini ada dalam hadits Ibnu Abbas yang telah disitir sebelumnya,

dimana pada bagian akhir hadits tersebut 
-seperti 

dikutip oleh Ibnu
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Majah dan selainnya- mereka berkata, '#i;;it jr; U Ar 
'J'.,1j 

U ,fjti
ffu i &.ti 'j6 \z?')b: p:4 o'*v (Wuhai Ra:;utuilah, arta apu

dengan orang-orang yang mencukur rumbut sehingga Anda begitu
demonslratif mendoaktn mereka? Beliau bersabda, " Karena ntereka
tidak bersikap ragu. ").

Adapun sebab pengulangan doa untuk orang-orang yang
mencukur rambut pada saat haji wada' telah dikatakan oleh Ibnu Atsir
dalam kitab An-Nihayah, "Kebanyakan mereka yang turut
mengerjakan haji bersama Rasulullah tidak membawa hewan kurban.
Ketika Nabi memerintahkan mereka untuk memutuskan ihram haji
dan menjadikannya sebagai umrah lalu tahallul dan mencukur rambut,
maka hal itu terasa berat bagi mereka. oleh karena tidak ada pilihan
Iain bagi mereka selain menaati perintah beliau, maka mereka melihat
bahwa memendekkan rambut itu lebih ringan daripada mencukurnya.
Akhirnya, kebanyakan mereka melakukan hal itu. Maka Nabi lebih
bersimpati kepada sikap orang-orang yang mencukur rambutnya,
karena yang demikian lebih jelas menunjukkan ketaatan mereka
terhadap suatu perintah."

Pernyataan yang dikemukakan oleh Ibnu Atsir perlu ditinjau
kembali, meski pendapat itu diikuti oleh sejumrah ulama, sebab orang
yang mengerjakan haji Tamattu' dianjurkan untuk memendekkan
rambut saat menyelesaikan umrah dan mencukur rambut ketika selesai
mengerjakan ibadah haji dikarenakan sebab jarak antara kedua ibadah
itu sangat berdekatan.

Dalam hal ini, pendapat yang lebih tepat adalah apa yang
dikemukakan oleh Al Khaththabi dan lainnya, "sesungguhnya
kebiasaan orang Arab adalah senang memanjangkan rambut dan
memperindah penampilannya. Jarang sekali mereka yang mencukur
rambut, dan mungkin hal itu dianggap sebagai ciri khas bangsa ajam
(non-Arab). oleh sebab itu, mereka tidak senang mencukur rambut
dan mereka hanya memendekkannya."
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Pelaiaran vans dapat diambil

1. Memendekkan rambut dan tidak mencukurnya telah mencukupi.

Hal ini telah disepakati kecuali rirvayat yang dinukil oleh Hasan

Bashri bahwa mencukur rambut rnenjadi keharusan pada haji
yang pertama. Pendapat ini dinukil oleh Ibnu Mundzir darinya

dengan menggunakan lafazh yang menunjukkan bahwa riwayat

tersebut tidak akurat.

Sementara telah dinukil pendapat dari Al Hasan yang justeru

menunjukkan sebaliknya. Ibnu Abi Syaibah berkata. "Abdul
A'la menceritakan kepada kami dari Hisyam, dari Al Hasan

tentang seseorang yang belum pernah mengerjakan haji: apakah

ia boleh memilih antara mencukur rambut atau

memendekkannva?" Dia menjawab. "Boleh."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan pula dari Ibrahim An-Nakha'i,
dia berkata. "Apabila seseorang melakukan haji yang pertama.

maka hendaknya ia mencukur rambutnya. Apabila ia

menunaikan haji setelah itu maka boleh memilih antara

mencukur rambut atau memendekkannya."

Kemudian Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan pula bahwa Ibrahim
An-Nakha'i berkata, "Mereka menyukai agar seseorang

mencukur rambut pada haji dan umrah yang pertama."

Riwayat ini menunjukkan bahwa mencukur rambut itu
hukumnya mustahab (disukai). bukan wajib. Hanya saja

menurut ulama madzhab Maliki dan Hanbali bahwa seseorang

diharuskan mencukur rambutnya apabila ta tidak memilin.
menggulung atau menyanggul rambutnya.

Ini juga merupakan pendapat Ats-Tsauri dan Imam Syaf i
dalam madzhabnya yang lama serta mayoritas ulama lainnya.

Adapun dalam madzhab barunya Imam Syaf i berkata (seperti

pendapat madzhab Hanafi), "Mencukur rambut pada kondisi
seperti itu bukan suatu keharusan. kecuali jika seseorang telah

bemadzar atau rambutnya sangat tipis sehingga tidak mungkin
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2.

dipendekkan; atau ia tidak memiliki rambut, maka pisau

dilewatkan di atas kepalanya sebagaimana layaknya mencukur
rambut."

Sementara itu. Ai Khaththabi mengemukakan pandangan yang

terkesan ganjil, dimana dia menggunakan hadits ini sebagai dalil
yang mengharuskan mencukur rambut bagi mereka yang

memilin rambutnya saat ihram.

Mencukur rambut lebih utama daripada sekedar

memendekkannya. Alasannya. karena lebih sempuma dalam
ibadah, lebih menunjukkan ketundukan dan kerendahan serta

lebih membuktikan ketulusan niat. Bagi orang yang
memendekkan rambut, maka masih ada rambut di kepalanya

untuk menghias diri; berbeda dengan orang yang mencukur
rambut, ia menanggalkan semuanya demi Allah.

Di sini terdapat isyarat untuk melakukan tajarrud
(menanggalkan semua bentuk kemewahan). Maka, berdasarkan
hal ini sebagian kaum shalihin menyukai agar seseorang

mencukur rambutnya ketika bertaubat.

Adapun pendapat Imam An-Nawawi bahwa orang yang hanya
memendekkan rambutnya masih memiliki sisa rambut yang

merupakan perhiasannya 
-sementara 

orang yang mengerjakan
haji diperintah untuk menanggalkan perhiasan- harus dianalisa
kembali, sebab mencukur rambut dilakukan setelah perintah
untuk meninggalkan perhiasan. dimana setelah mencukur
dihalalkan melakukan semua yang diharamkan saat ihram
kecuali melakukan hubungan biologis. Pengecualian ini hanya
berlaku dalam haji dan tidak berlaku dalam umrah.

Lafazh "orong-orang yang mencukur rambut" dijadikan dalil
syariat mencukur seluruh rambut, sebab inilah yang menjadi
konsekuensi lafazh tersebut. Adapun ulama yang mewajibkan
mencukur seluruh rambut kepala adalah Imam Malik dan
Ahmad. Sedangkan menurut ulama Kufah dan Imam Syaf i

3.
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hukumnya adalah mustuhuh (disukai); dan apabila mencukur

sebagiannya. maka dianggap telah uencukupi (sah). Kemudian

mereka berbeda pendapat mengenai kadar yang harus dicukur'

Ulama madzhab Hanafi berpendapat seperempat kepala, kecuali

Abu Yusuf yang berpendapat seperduanya. Adapun Imam

Syaf i berpendapat bahwa batas minimal yang wajib dicukur

adalah tiga helai rambut. Sementara dalam salah satu pendapat

ulama madzhabnl,a dikatakan cukup mencukur sehelai rambut.

Dalam hal ini. memendekkan rambut sama dengan

mencukurnya. Adapun yang lebih utama adalah memendekkan

seluruh rambut kepala. dan disukai agar tidak kurang dari besar

nya jari-jari tangan. Namun. apabila tidak sampai demikian,

maka sudah dianggap mencukupi (sah).

Semua ini berkenaan dengan kaum laki-laki. Adapun bagi kaum

wanita, disyariatkan untuk memendekkan rambut berdasarkan

ijma'ulama. Dalam masalah ini disebutkan hadits Ibnu Abbas

yang diriwayatkan oleh Abu Daud denganlafazh. :At &';
"fit :6t & #rls ,,* (Bagi tranita tidak ada [kewajibanJ

mencukur rambut, tetapi [kewajibanJ bagi wanita adalah

memendekkannya). Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi dari hadits

Ali disebutkan, ta-ftil';r',Y ul i4 (neliau melarang wanita

mencukur rambut kepalanya). Mayoritas ulama madzhab Syaf i

berpendapat; jika wanita mencukur rambutnya, maka hal itu

telah mencukupi. tetapi hukumnya makruh. Sementara Al Qadhi

Abu Thalryib dan Al Qadhi Husain tidak memperbolehkan

wanita mencukur rambutnya.

Disyariatkan berdoa bagi orang )'ang mengerjakan apa yang

disyariatkan kepadanya.

Anjuran berdoa bagi orang yang memilih untuk melakukan hal

yang lebih dianjurkan di antara pilihan yang ada.

Mengulang-ulang doa sebagai isyarat keunggulan suatu amalan

atas amalan lainnya.

4.

5.

6.
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7. Orang yang memilih untuk melakukan hal yang diperkenankan
boleh meminta doa, meskipun pilihannya itu kurang utama
dibandingkan pilihan yang lain.

b'h| (aku memendekkan). Yakni, aku memotong sebagian

rambut kepala Nabi. Ini memberi asumsi bahwa yang demikian itu
terjadi dalam rangka ibadah, baik saat mengerjakan haji ataupun
unrrah. Namun. dalam riwayat yang shahift disebutkan bahwa beliau
mencukur rambut saat mengerjakan haji, maka jelas bahwa kejadian di
atas terjadi saat umrah.

Imam Muslim meriwayatkan bahwa hal itu berlangsung di
Marwah, as'-J,J,t &'"^1 -r,l.;*, *'t f io' *I; )ttt J'.,1t ,.p b']a laku
memendekkan rambut Rasulullah sAI{ dengan besi yang ditajamkan

[guntingJ sedong beliau berada di Morwah). Atau, ,*r'&']i-'^i:"|)
'oJ'-rSt * 91 @ku melihatnya memendekkan rambut beliau dengan

gunting, sedangkan beliau berada di Marwqh). Ada kemungkinan
kejadian ini berlangsung saat umrah Qadha' atau umrah Ji'ranah.
Akan tetapi dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur lain dari
Thawus disebutkan, '*t f \t {* !, J'r1 ,f Lf*t 6 '+ Oi

|!)b"rhL rl :l ;,!i ) ,'i'..;;i ra1';rr * 13 fu,eidakkah engkau

mengetahui bahwa aku telah memendekkan rambut Rasulullah sAW
dengan gunting sedang beliau berada di Marwah? Aku berkata
kepadanya, "Aku tidok melihat hal ini melainkan sebagai hujjah yang
mematahkan argumentasimu."). Maksud dari pernyataan ini
dijelaskan dalam riwayat An-Nasa'i. dimana kalimat "aku berkata
kepadanya..." dan seterusnya diganti dengan perkataan Ibnu Abbad,
pi f io' ..;; I' ir-; & tii flt f d$t 6|oi u.7a e :y}
(lni merupakan bantahan terhadap Muawiyah yqng melarang
manusia untuk melakukan mut'oh (tamattu'), sementaro Rasulullah
SAW telah melakukannya).
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Dalam riwayat lnram Ahmad melalui jalur lain dari 'fhawr"rs,

dari Ibnu Abbas. dia berkata. .ru 
'? *') y bt {* !t'J't-: d

(Rasululluh SAll' ntalukukun lomulttt' sumpui walht). Kemudian

dikatakan. bahwa Muarviyah adalah orang pertama yang melarangnya.

Maka Ibnu Abbas berkata. "Aku heran terhadapnya. sementara dia

telah menceritakan kepadaku bahwa dia telah memendekkan rambut

Rasulullah SAW dengan gunting."

Riwayat yang baru saja disebutkan memberi keterangan bahwa

Ibnu Abbas memahami kejadian itu berlangsung ketika haji Wada',

seperti yang tampak pada perkataannya kepada Muawiyah, "* :ylr.
'.'l$i, 

lSesungguhnya hul ini merupokun hujiah yung mematohkan

qrgumenlasimrr). Sebab bila kejadian itu berlangsung saat umrah,

tentu tidak dapat diiadikan hujjah untuk mematahkan pendapat

Muawiyah.

Keterangan yang lebih tegas terdapat dalam riwayat Imam

Ahmad melalui jalur Qais bin Sa'ad dari Atha', ',t'ni iii ,l'.t- a;iri- ;tt

ir'*-: { *,.At {-i e& yh't* i')'*'' * !\pi
(Sesungguhnya Muav.il,ah menceritakan kepadanya bahwa ia telah

memotong ujung-ujurtg rambut Rasulullah SAllr pada hari-hari

kesepuluh dengan menggunakan gunling ),ang ia bawa, sedang beliau

dalam keadaan ihrant). Akan tetapi pernyataan bahwa hal ini

berlangsung pada pelaksanaan haji Wada' perlu ditinjau kembali,

karena pada haji Wada' Nabi SAW tidak tahallul hingga hewan

kurbannya sampai ke tempat penyembelihannya. Lalu. bagaimana dia

memendekkan rambut beliau saat berada di Marwah?

Imam An-Nawa$-i membantah mereka yang mengatakan bahwa

kejadian tersebut berlangsung pada waktu haji Wada'. Dia

mengatakan, hadits ini mesti dipahami bahwa Muawiyah memotong

rambut Rasulullah saat umrah Ji'ranah, karena pada haji Wada' Nabi

mengerjakan haj i Qiran.
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Dalam hadits shahih disebutkan bahwa Nabi mencukur
rambutnya di Mina, lalu Abu Thalhah membagikan rambutnya kepada
orang-orang. Maka, tidak boleh dipahami bahwa Muawiyah
memendekkan rambut Rasulullah ketika haji Wada' atau umrah
qadha' yang berlangsung pada tahun ke-7 H, karena saat itu
Muawiyah belum masuk Islam, dimana dia baru masuk Islam saat
penaklukan kota Makkah pada tahun ke-8 H. Inilah pendapat yang
benar dan masyhur.

Hadits-hadits yang ada 
-baik dalam riwayat Imam Muslim

maupun ahli hadits lainnya- saling mendukung bahwa Nabi SAW
ditanva. bU.J. l ,..1ui telurt i Ui ,f l:6}dr,y 'i.L _*,rJ, ii: 

'.;'Fi ,;rVi* g\1a',rt; n|, 6po urrron-J*rrgopol ororr-oronr

telah tahallul dari umrah sedangkan engkau tidak tahallul dari
umrahmu? Beliau bersqbda, "sesungguhnya aku telah mernilin
rambutku dan mengalungi hewan kurban mitikku, maka oku tidak
tahallul [keluar dori ihramJ hingga aku menyembelih[nyaJ.").

Saya (lbnu Hajar) katakan, syaikh (lmam An-Nawawi -penerj)
tidak menyinggung persoalan tentang umrah qadha'. Adapun
argumentasinya yang menafikan kemungkinan peristiwa tersebut
terjadi pada haji Wada' dengan alasan Muawiyah masuk Islam pada
saat penaklukan kota Makkah merupakan pendapat yang benar dari
segi sanad. Akan tetapi, mungkin untuk dikatakan bahwa Muawiyah
telah masuk Islam sebelum itu secara sembunyi-sembunyi, seraya
tetap merahasiakan keislamannya. Dia tidak menemukan momen tepat
untuk menampakkan keislamannya kecuali saat penaklukan kota
Makkah.

Ibnu Asakir meriwayatkan dalam kitab "Se;arah Damascus,'
pada biografi Muawiyah, keterangan tegas dari Muawiyah bahwa dia
masuk Islam di antara peristiwa Hudaibiyah dan umrah qadha'.
Namun, dia menyembunyikan keislamannya karena takut kepada
kedua orang tuanya. Ketika Nabi SAW memasuki Makkah saat umrah
qadha', kebanyakan penduduknya keluar kota agar tidak menyaksikan
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Nabi beserta para sahabatnya thawal'di Ka'bah. Barangkali Muawiyah

termasuk di antara mercka yang tidak keluar. Pernyataan ini tidak

bertentangan dengan perkataan Sa'ad bin Abi Waqqash..seperti yang

diriwayatkan Imam Mr-rslim dan selainnva. i\ e -il*J !sxl- lil;iii

"lg y't i.rr'1 "'e:;r (Kami ntclukt.rkantn'tt --yakni umruh qudha--

padu bulun-bulan furii sedungkun orung ini saal iltt tttasih kulir).

Maksudnya adalah Muawiyah. sebab bisa saja dipahami perkataannya

berdasarkan keadaan Muawiyah \rang masih menyembunyikan

keislamannya.

Namun perkara )'ang menggoyahkan kemungkinan bahwa Nabi

memendekkan rambut pada umrah Ji'ranah adalah; bahwasanya beliau

menaiki hew'an tung-sangannya dari .Ti'ranah setelah ihram untuk

umrah. Tidak ada sahabat yang men,venainya saat itu kecuali beberapa

orang dari kalangan Nluhajirin. Beliau datang ke Makkah lalu thawaf

dan sa'i serta mencukur rambut. kertudian kembali ke Ji'ranah,

sehingga pada pagi harinya beliau telah berada di Ji'ranah seperti

orang yang bermalam di sana. Umrah l'ang beliau lakukan ini tidak

diketahui oleh kebanl'akan sahabat. Demikian yang diriwayatkan oleh

Imam At-Tirmidzi dan selainnl'a. Sementara Muawiyah tidak

tergolong di antara mereka yang menemani beliau saat itu, dan tidak

pula termasuk orang-orang yang tetap tinggal di Makkah dan tidak

turut keluar bersama Nabi SAW daiam peperangan Hunain, sehingga

dapat dikatakan bahr,r'a Nabi telah mendapatinya di Makkah. Bahkan,

Muawiyah berada bersama pasukan muslimin, dan Nabi memberikan

(bagian harta rampasan perang) kepadanya sama seperti yang

diberikan kepada bapaknya (Abu Suf'an) bersama golongan orang-

orang yang dilur-rakkan hatinya dikarenakan baru memeluk Islam.

Al Hakim meriwayatkan dalam kitab Al lklil di akhir kisah

tentang perang Hunain bahwa yang mencukur rambut Nabi saat umrah

yang beliau lakukan dari Ji'ranah adalah Abu Hind, hamba sahaya

bani Bayadhah. Apabila riwayat ini terbukti kebenarannya, dan

terbukti pula bahwa Muawiyah saat itu bersama beliau atau berada di

Makkah lalu mencukur rambut Nabi di Marw-ah, maka kedua riwayat
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ini mungkin dikon-rpromikan dengan mengatakan; pada mulanya
Muawiyah memendekkan rambut Nabi dikarenakan tukang cukur saat

itu tidak berada di tempat. Kemudian tukang cukur tersebut datang
dan Nabi memerintahkannya untuk mencukur rambut yang masih
tersisa. Meskipun terbukti yang demikian itu terjadi saat umrah
qadha', lalu terbukti pula bahwa beliau mencukur rambut pada umrah
tersebut, maka ada kemungkinan yang telah kami kemukakan dapat

diterapkan, dan seluruh riwayat yang ada tidak bertentangan.

Penulis kitab Al Huda berkata, "Banyak hadits shuhih yang
menerangkan bahwa Nabi tidak tuhallul hingga hari ra1'a kurban,
seperti yang beliau katakan, 'Ai & Vi * (Aku tidak tuhallul hingga

aku menyembelih heu'an kurban). Ini adalah berita yang akurat,
berbeda dengan berita tentangnya yang diinformasikan dari sumber
lain." Kemudian dia berkata. "Barangkali Muawiyah memendekkan
rambut beliau pada umrah Ji'ranah, tetapi setelah itu dia lupa dan
mengira kejadian itu berlangsung saat haji Wada,.', Tidak ada
argumentasi yang menggoyahkan pandangan ini kecuali ri'*.ayat eais
bin Sa'ad terdahulu, bahwa yang demikian itu terjadi pada hari-hari
kesepuluh, kecuali bila riwayat ini dinyatakan syadz (ganjil).
Sementara Qais bin Sa'ad telah berkata setelah menukil hadits ini.
"Dan manusia mengingkari hal itu."

Saya (Ibnu Hajar) menduga bahwa Qais meriwayatkan dari segi
maknanya, kemudian saat menceritakan kembali hadits itu. ia pun
mengatakan perkataan tersebut.

Sebagian ulama berpendapat, ada kemungkinan perkataan
Muawiyah "Aku memendekkan rambut Rctsulullah SAW dengan
gunting" telah dihapus sebagian kalimatnya, dimana seharusnya
adalah; "Aku memendekkan rambutku atas perintah Rasulullah
SAW". Tapi pendapat ini terbantah oleh riwayat Ahmad, uAku

memendekkan rambut Rasulullah SAW di Marwah.,, Riw-ayat itu
dinukil Imam Ahmad melalui jalur Ja'far bin Muhammad dari
bapaknya, dari Ibnu Abbas. Ibnu Hazm berkata, "Ada kemungkinan
arti perkataan'Muawiyah memendekkan rambut Rasulullah sAlr,
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yakni dia menghilangkan sisa rambut beliau yang tidak sempat

dihilangkan oleh tukang cukur pada hari raya kurban."

Pandangan ini dikritisi oleh penulis kitab Al Huda bahwa tukang

cukur yang profesiottal tidak akan menyisakan rambut orang yang

dicukur. terlebih lagi Nabi telah membagikan rambutnya kepada para

sahabat. Di antara ntereka ada yang mendapat satu atau dua helai

rambut. Di sarnping itu, beliau tidak melakukan sa'i di Shafa dan

Marwah kecuali dengan satu kali thawaf pada saat datang ke Makkah-

Lalu, apa yang beliau lakukan di Maru'ah pada hari kesepuluh bulan

Dzulhijjah?

Saya (lbnu Hajar) katakan, penukilan lafazh "Poda hari

kesepuluh" perlu diteliti kembali berdasarkan keterangan yang telah

dikemukakan. Sementara Imam An-Nawawi telah mengisyaratkan

bahwa pandangan yang mengatakan bahwa Muawiyah memendekkan

rambut Nabi pada saat umrah Ji'ranah adalah lebih kuat (berdasar),

dan hal ini dibenarkan oleh Ath-Thabari dan Ibnu Qayyim. Tapi apa

yang diisyaratkan Imam An-Nawawi masih terbuka untuk kritik,
sebab telah diriwayatkan bahwa Nabi mencukur rambut waktu umrah

Ji'ranah. Sedangkan sikap sebagian ulama yang mengatakan mustahil

Muawiyah memendekkan rambut Nabi pada peristiwa Hudaibiyah,

karena saat itu Muas'iyah belum masuk Islam, sungguh ini bukan

perkara yang mustahil. Bahkan. kemungkinan Muawiyah

memendekkan rambut Rasulullah saat itu masih tetap ada.

128. Orang yang Mengerjakan Haji Tamattu' Memendekkan

Rambutnya Setelah Umrah

\t-vUt;:t:.j,iu uiL?xr a, uC
tk| ,;';t; vau:c-Jri ,;'rb:. ii'it .>i

',Jl

ll
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1731. Dari Kuraib. dari Ibnu Abbas RA, dia berkata. "Ketika
Nahi SAW datang ke Makkah, beliau memerintahkan sahabatnya agar
thawaf di Ka'bah serta di (sa'i) antara Shafa dan Marwal-r. kemudian
tahallul dan mencukur rambut atau memendekkannya.',

Keterangan Hadits:

(Bab orang yong mengerjakan haji Tamattu' memenrJekkan
rambutnya setelah umrah). Yakni, ketika tahallul dari ihram umrah.

tlJoi ')i tgS;-1 tb_ i (kemudian mereka tohallul dan

mencukur rambut qtau memendekkannya). Di sini ada kebebasan
untuk memilih bagi orang yang mengerjakan haji Tamattu' antara
mencukur rambut atau memendekkannya. Apabila rambut seseorang
dapat tumbuh sebelum tahallul dari haji, maka lebih utama dia
mencukurnya. Sedangkan apabila tidak. maka lebih utama dia
memendekkan rambut agar dapat mencukurnya saat pelaksanaan haji.

129. Ziarah pada Hari Raya Kurban

.a. c. , - a .
.f\:, ;,'ll Jf iL--

ir,'at"r\'; oc

,7, o,.

cY-t CV JtS

iii:,'tt.,
a^*G ; ilt i.i',Ss',

J,riru-'St-&': e ?r,

tr ir, t.i ,. to. \ .
grt .)t :t^-gj, atl 6,b)

q
Abu Az-zubair meriwayatkan dari Aisyah dan Ibnu Abbas RA.

'Nabi SAW mengakhirkan ziarah (berkunjung) hingga malam.,,
Disebutkan dari Abu Hassan, dari Ibnu Abbas RA, bahwa Nabi SAW
berziarah ke Ka'bah pada hari-hari Mina.
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1732. Abu Nu'aim berkata kepada kami. Sulyan telah

menceritakan kepada kami dari Ubaidillah. dari Nafi'. dari Ibnu Umar

RA, "Bahwasanva dia melakukan satu thawaf lalu istirahat (siang),

kemudian mendatangi \4ina." Yakni. pada hari raya kurban.

Abdunazzaq telah menisbatkannl'a langsung kepada Nabi SAW,

dan Ubaidillah telah mengabarkan kepada kami.

, ,,
B

aiiLe jl

t%l)

'*tii,tari, hr ',.*: -&G t ,-\\ r't'-i-t t-Gj' * -t'iiu,

. r1r t;:;3;
1733- Dari Al A'raj, dia berkata, "Abu Salamah 0,,

Abdurrahman telah menceritakan kepadaku bahwa Aisyah RA
berkata, 'Kami mengerjakan haji bersama Nabi SAW, maka kami

melakukan ifadhah pada hari raya kurban. Saat itu Shafiyah

mengalami haid. Nabi SAW menginginkan darinya apa yang

diinginkan oleh seorang suami terhadap istrinya'. Aku (Aisyah)

- a 3.

;'^>Jt.,

&j4
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berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia sedang haidl' Beliau

bersabda, 'Apokuh ia akan menjadi penghalang bagi kita?' Mereka

berkata, 'Wahai Rasulullah, sesungguhnya ia telah thawaf Iladhah

pada hari raya kurban!' Beliau bersabda, ' Keluarlah kaliant"'

Disebutkan dari Al Qasim dan Urwah, serta Al Aswad dari

Aisyah RA. "Shafiyah melaksanakan thawaf Ifadhah pada hari raya

kurban."

Keterangan Hadits:

(Bab ziarah pada hari raya kurban). Yakni, ziarah (kunjungan)

orang yang mengerjakan haji ke Baitullah (Ka'bah) untuk thawaf
Ifadhah, atau dinamakan juga thawaf Shadr atau thawaf Rukun.

U...;1, ;.i 
'J6') 

(Abu Az-Zubair berkata... dan seterusnya).

Abu Daud, At-Tirmidzi dan Imam Ahmad meriwayatkannya dengan

sanqd maushul melalui jalur Sufuan Ats-Tsauri dari Abu Az-Zubair.
Ibnu Qaththan Al Fasiy berkata, "Hadits ini menyelisihi riwayat yang

disebutkan oleh Ibnu Umar dan Jabir dari Nabi SAW, bahwasanya

beliau thawaf pada hari raya kurban di siang hari." Seakan-akan

maksud Imam Bukhari menyebutkan riwayat Abu Hassan adalah

untuk memadukan antara hadits-hadits yang berhubungan dengan

masalah ini. Dalam hal ini dipahami bahwa hadits Jabir dan Ibnu

Umar mengabarkan keadaan pada hari pertama, sedangkan hadits Ibnu

Abbas di tempat ini menceritakan keadaan pada hari-hari berikutnya.

* ht * ,;t'ot ,r4z it oe: y'& .c.t f o* g.i';? 't'n,

4 i6 4, ':':i lC Pi (Disebutkan dari Abu Hassan, dari lbnu

Abbas M, bahwa Nabi SAW berziarah ke Ka'bah pada hari-hari
Mina). Riwayat ini disebutkan dengan sanad yang maushul oleh Ath-
Thabrani melalui jalur Qatadah dari Abu Hassan. Ibnu Al Madini
berkata dalam kitab Al llal, *Qatadah telah meriwayatkan hadits

gharib, kami tidak mengenalnya dari seorang pun di antara murid-
murid Qatadah kecuali hadits Hisyam. Aku menyalinnya dari kitab
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anaknya, Mu'adz bin Hisyam, tetapi aku tidak pernah mendengar

riwayat itu darinya melaluijalur bapakrty'a dari Qatadah; Abu Hassan

telah menceritakan kepadaku, dari Ibnu Abbas, "Sesungguhnya Nabi

SAW biasa ziarah (ntengunjungi) Baitullah (Ka'bah) setiap malam

selama berada di Mina." Atsram berkata. "Aku berkata kepada Imam

Ahmad, 'Apakah engkau menerimanva dari Qatadah?' Maka ia

menyebutkan hadits ini lalu berkata. 'Nlereka menulisnya dari kitab

Mu'adz'. Aku berkata. 'sesungguhnya di sini ada seseorang yang

mengaku mendengarul'a langsung dari Mu'adz'. Maka, ta pun

mengingkarinya."

Orang yang dirnaksud oleh .\tsram adalah Ibrahim bin

Muhammad bin Ar'arah. dimana Ath-Thabrani menukil dari jalurnya

sama seperti sqnad tadi. Nama asli Abu Hassan adalah Muslim bin

Abdullah. Imam Muslim telah menukil darinya satu hadits yang lain

dari Ibnu Abbas. dan ia tidak memenuhi kriteria perau'i yang

dimasukkan dalam kitab Shahih Bukhori. Riwayat Abu Hassan ini

telah didukung oleh satu riwayat mursql yang diriwayatkan oleh Ibnu

Abi Syaibah dari Ibnu Uyainah yaitu. ''Thawus telah menceritakan

kepada kami dari bapaknya bahwa Nabi SAW biasa bertolak (dari

Mina ke Ka'bah) setiap malam."

n, i# u'pi ,tr)'St * ,a';: Jtt ; tl ...# ;: s'Stt', (Abu

Nu'aim berknta kepada kami... dan seterusnya -kemudian dia

berknta- Abdunazzaq telah menisbatkannya langsung kepada Nabi

SAW, Ubaidillah telah menceritakan kepada kami).Ibnu Khuzaimah

dan Al Ismaili menyebutkan riwayat ini dengan sanad yang maushul

melalui jalur Abdunazzaq, dengan lalazh seperti yang dinukil oleh

Abu Nu'aim, hanl'a saja pada bagian akhirnya ditambahkan , 'si-';d:)
M &'t 1il.a 

h' ot Ct bi -';; lt (Dia -yakni lbnu (Jmar-

menyebutkan bahwa Nabi SAW melakukannya). Pada riwayat ini

terdapat pernyataan tekstual untuk kembali ke Mina setelah istirahat

siang pada hari raya kurban. Konsekuensinya seseorang mesti keluar

dari Mina menuju Makkah untuk thawaf sebelum istirahat.
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Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Salamah

bahwa Aisy'ah berkata, ,,'i- b1?: &.t * it' ..,,t-e I' l-; € \+r;
Vjt (Kanti mengerjakan ha.ji bersama Rusulullah S-{IV tlun kumi

melakukan [thawafJ lfaclhah pada hari raya kurbar). Keterangan ini
sangat sesuai dengan judul bab. Lalu disebutkan pula kisah Shafiyah.
yang akan diterangkan pada bab "Apabila Wanita Mengalami llaid
Setelah Melakukan Thawaf lfadhah".

'Aisyah 
bohwa Shafiyah melakukan thawaf lJadhah pada hari raya

kurban). Maksud Imam Bukhari menyebutkan hal ini adalah untuk
menjelaskan bahwa yang menukil riwayat seperti itu dari Aisyah
bukan hanya Abu Salamah. Hanya saja dia tidak menggunakan lafazh
yang tegas menunjukkan keakuratan suatu riwayat, sebab sebagian
dari perawi yang dia sebutkan hanya menukilnya dari segi makna,
seperti yang akan kami jelaskan.

Adapun jalur periwayatan Al Qasim terdapat dalam riwayat
Imam Muslim melalui jalur Aflah bin Humaid dari Al Qasim, dari

Aisyah RA. dia berkata, 'J';,j $;\ri ;-a?: oi ,Pa33',-4 ,ti'JW fk
r1r >ti ,jri :*ttt i6 ,uij ,:* ?6i :Jvl pt f iu' .ro ittt (Kami

khawatir bila Shafiyah mengalami haid sebelum melakukan thawaf
Ifadhah. Lalu Rasulullah SAW mendatangi kami dan bertanya,
"Apakah Shafiyah akan menjadi penghalang bagi kita? " Komi
berkata, "la telah thowaf lfadhah." Beliau bersabda, "Jika demikian,

ia tidak menjadi penghalang.").

Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur dari Al Qasim. dari

Aisyah, '*tii i U€ t +.'*6 
'* 

bi (Sesungguhnya Shafiyah

mengalami haid [saatJ di Mina dan ia sebelumnya telah thawaf
Ifadhah). Sedangkan jalur periwayatan Urwah telah dikutip oleh
Imam Bukhari dalam pembahasan tentang peperangan (Al Maghazi)
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melalui jalur Syu'aib dari Az-Zuhri.dari Urwah, dari Aisyah. -^3:" ii
'.*61 6 'rr; "*G \Bahu,asanya Shali:tah mengttlami haid setelalt

thawof ifadhah). Ath-Thahawi meriuayatkan setelah riwayat Al

Aswad dari Aisyah dengan lafazh, .F., ,Li6 t t e"; *;i 'iki
(Apakah engkou sudtth thawaf lfadhah pada hari rayo kurban? " Dio

(Sha/iycth) berkatq. "l'a."\.Diriwayatkan pula melalui jalur Yunus

dari Az-Zuhri dengan riwayat yang sama seperti itu. Sementara jalur

periwayatan Al Aswad telah disebutkan beserta sanad-nya oleh Imam

Bukhari pada bab "Berjalan di Akhir Malam dari Al Muhashshab"

dengan lafazh. 
^3b 

'*6 (Shafiyah mengalami hairfl- Lalu di

dalamnya disebutkan .'# ,e t ft t't- aitLi gpokah ia telah rhav'af

pctda hari raya kurban? " Dikotaktn, "l-a.").

130. Apabila Melempar (Jumrah) Setelah Sore Hari atau

Mencukur (Rambut) Sebelum Menyembelih Kurban, Baik

Karena LuPa atau Tidak Tahu

'E*1 y\t;*'4ti| t{b\t*, f*;'f
.t';Y ,iu fBL f- 

" 
f )r, d;r,;:st

1734. Da'i lbnu Abbas RA bahwasanya Nabi SAW ditanya

tentang menyembelih- mencukur dan melempar jumrah, memajukan

maupun mengakhirkan (waktunya), maka beliau bersaMa *Tidok

mengapo."

:Jw .',*f t ;.'C;, :Jv': .e'r v; C:' ,lG .t;i',tl'#
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{; \

1735. Dari lkrimah, dari Ibnu Abbas RA beliau berkata- "Nabi
SAW ditanya pada hari raya kurban di Mina. maka beliau bersabda,
'Tidak mengopo'. Lalu seorang laki-laki bertanya kepadanya. 'Aku
mencukur sebelum menyembelih'. Beliau bersabda. 'semhclihluh dan
tidak mengapa'. Seseorang berkata, 'Aku melempar setelah sore hari'.
Beliau bersabda,' Tidak mengapa'."

Keterangan Hadits:

Imam Bukhari menyebutkan hadits lbnu Abbas yang
berhubungan dengan bab di atas. Imam Bukhari tidak menjelaskan
hukum persoalan yang ada dalam judul bab. Hal itu mengisyaratkan
bahwa tidak adanya dosa dalam hal ini dikaitkan dengan orang yang
lupa atau tidak tahu. Maka, ada kemungkinan hukum ini khusus bagi
kedua golongan itu. Atau, mungkin mengisyaratkan bahwa penafian
adanya dosa tidak berkonsekuensi hilangnya kewajiban untuk
mengganti atau membayar kafarat (tebusan).

Masalah ini termasuk bagian yang diperselisihkan para ulama
seperti yang akan kami jelaskan. Seakan-akan kata "lupa" atau ..tidak

tahu" merupakan isyarat dari Imam Bukhari terhadap lafazh yang
disebutkan pada sebagian jalur periwayatan hadits tersebut. seperti
yang akan dijelaskan pada bab berikutnya. Adapun perkataannya
"Apabila melempar setelah sore hari" disimpulkan dari hadits Ibnu
Abbas. '#i 6 '-t4 |*) (Aku melempor setelah sore hari). yakni

setelah masuk waktu sore. Lafazrr l; (sore hari) dalam bahasa Arab

berarti waktu sejak matahari tergelincir hingga keadaan gelap gulita.
Hal ini tidak dapat dipastikan, karena melempar jumrah yang telah
disebutkan dilakukan pada waktu malam.

TATIIUL BAARI - 4I7



l3l. Berfatwa di Atas Hewan Tunggangan di (Tempat Melempar)

Jumrah

-t . , .:. .i. , ' ^ ' \ ',o t. a.i o ' o ), o' o '
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,i6 'u.';i ",si -.lt '-';-- ";7i "l ,Ja r\ ,* 7'r l; 5:r
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'?i t't r1 :"i ? y'; Jb t; {; Yy Ert

e';
1736. Dari Abdullah bin Amr bahwa Rasulullah SAW berdiri

pada haji Wada' dan orang-orang bertanya kepada beliau. Seorang

laki-laki berkata. "Aku tidak sadar telah mencukur rambut sebelum

menyembelih." Beliau bersabda. "sembelih dan tidak mengapa." Laltt

datang laki-laki lain dan berkata, "Aku tidak menyadari telah

menyembelih sebelum melempar fiumrah)." Beliau bersabda,

"Lemparlah dan tidak mengapa." Tidaklah beliau ditanya pada hari

itu tentang sesuatu yang lebih didahulukan atau diakhirkan melainkan

beliau bersabda. ''Lakukan dan tidak mengapa."

'i:rt'ij-\t'*j urJl LJ. )-,-.r. 6l '^bLi arJb ; ,f '*

F'9\?* ;3';; ilx. &t * \' -* U''* f'
i'.* :J*?1 ?t5 i uk't,k oi';i*,'Jui
;a:0 ,:q"ri ",ti'# t';J ,:Fi',ti|p 'Jv a'k

d ,:ot?,Aa'; vj F' ,&i y\t ;*Ut
.c; v;;-' ,iri vt ie * *;'E

';a is ,:i

Jw .,CJ:
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1737. Dari lsa bin Thalhah dan Abdullah bin Amr bin Ash RA.

bahwa ia menyaksikan Nabi SAW berkhutbah pada hari raya kurban.

lalu seorang laki-laki berdiri menghadapnya seraya berkata, "Aku

mengira bahwa yang ini dilakukan sebelum ini." Kemudian laki-laki

yang lain berdiri dan berkata, "Aku mengira yang ini dilakukan

sebelum ini. Aku telah mencukur sebelum menyembelih. aku

menyembelih sebelum melempar. dan yang serupa dengan itu." Maka

Nabi bersabda,"Lakukanlah dan tidak mengapa".bagi semua hal itu.

Tidaklah beliau ditanya tentang sesuatu pada hari itu melainkan beliau

bersabda. "Lakukan dan tidak mengapa."

1738. Dari Ibnu Syihab, Isa bin Thalhah bin Ubaidillah telah

menceritakan kepadaku bahwa dia mendengar Abdullah bin Amr bin

Ash RA berkata, 'Rasulullah SAW berada di atas untanya...', lalu

disebutkan hadits selengkapnya. Riwayat ini dinukil pula oleh Ma'mar

dari Az-Zuhri.

Keterangan Hadits:

Judul bab ini telah disebutkan dalam pembahasan tentang ilmu.

dengan lafazh bab "Berfatwa saat Berada di Atas Hewan Tunggangan

atau Lainnya". Setelah beberapa bab, lmam Bukhari kembali

mengatakan judul bab "Berfatwa di Atas Hewan Tunggangan di

(Tempat Melampar) Jumrah". Pada kedua bab tersebut, Imam Bukhari

menyebutkan hadits Abdullah bin Amr yang tercantum di atas. Hal

seperti ini tidak dia lakukan melainkan dalam jumlah yang relatif
minim. Al Ismaili mengkritisi sikap Imam Bukhari dengan

mengatakan, bahwa tidak ada keterangan pada satupun di antara
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riwayat Malik yang mcnyatakan bahwa Nabi SAW berada di atas

hewan tunggangan. Bahkan dalarn riwayat Al Qaththan dari Malik
disebutkan bahwa beliau sedang duduk saat haji Wada; lalu seorang

laki-laki berdiri menghadapnya. Kemudian Al Ismaili berkata,

"Apabila terbukti pada salah satu jalur periwayatan hadits tersebut

disebutkan bahw'a Nabi berada di atas hewan tunggangan. maka kata

'duduk' harus dipahami bahwa beliau menunggang kendaraannya lalu

duduk di atasnya."

Saya (lbnu Hajar) katakan. inilah pendapat vang mesti dijadikan

pegangan. Dia menyebutkan riwayat Shalih bin Kaisan dengan lafazh,

"Berada di atas untanya". maknanya adalah duduk di atas untanya.

Sedangkan lafazh "daabbah" (hewan tunggangan) digunakan sebagai

nama hewan yang dinaiki; baik berupa unta, kuda maupun himar.

Apabila terbukti beliau saat itu berada di atas unta, maka hewan

lainnya mempunyai hukum yang sama.

Al Ismaili berkata, "Sesungguhnya Shalih bin Kaisan telah

menyendiri dalam menukil lafazh 'berada di atas kendaraannya'.

Akan tetapi. sebenarnya tidak seperti yang dia katakan. Kalimat

serupa telah disebutkan pula oleh Yunus yang diriwayatkan oleh

Imam Muslim dan Ma'mar yang disebutkan oleh Imam Ahmad dan

An-Nasa'i, keduanya dari Az-Zuhri. Riwayat ini telah disinyalir oleh

Imam Bukhari dengan perkataannya 'Riwayat ini dinukil pula dari

Ma'mar dari Az-Zuhri'. yakni dalam menukil 'Berada di atas

kendaraannya'."

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Abdullah bin

Amr bin Al Ash seperti pada jalur periwayatan kedua. Berbeda

dengan yang tercantum pada sebagian naskah kitab Al Umdah serla

dijelaskan oleh Ibnu Daqiq Al Id dan ulama yang mengikutinya,

bahwa Abdullah yang dimaksud dalam riwayat itu adalah Abdullah

bin Umar bin Khaththab.

Imam Bukhari telah menyebutkan hadits itu melalui empat jalur
periwayatan dari Az-Zuhri, dari Isa bin Thalhah. dari Abdullah.
Thalhah yang dimaksud adalah Ibnu Ubaidillah, salah satu dari
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sepLlluh orang yang diiamin masuk surga. Aku tidak nrelihat hadits ini

dinukil dari Abdullah bin Amr kecuali melalui scutu<l ini. semetttara

murid-murid Imam Az-Zuhri telah berbeda dalam menukil lafazhnya.

Adapun yang menukil dengan lafazh paling lengkap dari Az.-Zuhri

adalah Shalih bin Kaisan, yakni jalur periwayatan ketiga di bab ini.

Akan tetapi Imam Bukhari tidak menyebutkan lafazhnl''a. bahkan

lafazhnya telah disebutkan oleh Imam Ahmad dalam Musnad-nya dari

Ya'qub. Lalu riwayat serupa dinukil pula oleh Yunus dari Az-Zuhri.
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim disertai tambahan seperti yang

akan kamijelaskan.
..? -. .

1r>'jt 
'iL:b e 'it:) (berada di atas untanya puda haii Wuda').

Tidak ada t.t..ungun tentang tempat dan harinya. Akan tetapi dalam

pembahasan tentang ilmu dari Ismail, dari Malik disebutkan. "Di

Mina". Demikian pula dalam riwayat Ma'mar. Dari jalur Abdul Aziz
bin Abu Salamah dari Az-Zuhri disebutkan. "Di samping (tempat

melempar) Jumrah." Dalam riwayat Ibnu Juraij 
-1'akni 

jalur

periwayatan kedua pada bab di atas- disebutkan. ,*!t iJ'- '.*r;-

(Berkhutbah padct hari raya kurban). Sedangkan dalam ri'*'ayat Shalih

dan Ma'mar seperti terdahulu disebutkan. iytt ,p (,1i atqs

kendaraannya).

Al Qadhi Iyadh mengatakan, bahwa sebagian ulama memahami

riwayat-riwayat ini sebagai gambaran satu kejadian; dan

sesungguhnya makna "berkhutbah" di sini adalah mengajari manusia

bukan berarti khutbah yang disyariatkan saat haji. Namun. ada

kemungkinan pula bahwa riwayat-ri,,vay'at tersebut merupakan

gambaran dua kejadian di tempat yang berlainan. Salah satunya terjadi

saat beliau berada di atas kendaraannya di dekat jumrah. dan pada

kesempatan ini beliau tidak dikatakan berkhutbah. Adapun yang

kedua adalah pada hari raya kurban setelah shalat Zhuhur. dan ini
merupakan waktu menyampaikan khutbah yang disyariatkan saat haji.

Pada khutbah ini imam mengajarkan amalan haji yang belunt
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dikerjakan. Kemungkinan kedua ini telah dibenarkan oleh Imanr An-

Nawawi.

Apabila dikatakan, tidak ada perbcdaan antara pendapat yang ia

pilih dengan pendapat sebelumnya, itu dikarenakan dalam kedua jalur

periwayatan hadits itu 
-hadits 

Ibnu Abbas dan hadits Abdullah bin

Amr- tidak dijelaskan waktu Nabi menyampaikan khutbahnya.

Maka. saya (lbnu Haiar) katakan. benar bahwa penegasan mengenai

hal itu tidak ditemukan. tetapi dalam riwayat [bnu Abbas dikatakan

bahwa sebagian orans mengatakan. "Aku melempar setelah Sore hari."

Kalimat ini memberi petunjuk bahua kisah tersebut berlangsung

setelah matahari tergelincir. sebab kata "sore hari" digunakan untuk

waktu dari sejak matahari tergelincir. Orang yang bertanya

mengetahui bahwa orang ynag mengerjakan haji disunahkan

melempar jumrah pada saat pertama kali datang (ke Mina) di pagi

hari. Ketika ia mengakhirkan perbuatan tersebut hingga matahari

tergelincir, maka ia pun bertanya mengenai hal itu. Di samping itu,

hadits Abdullah bin Amr berasal dari satu sumber, tidak dikenal jalur

periwayatan lain kecuali melalui jalur Az-Zuhri ini dari Isa. dari

Abdullah bin Amr. Adapun perbedaan itu bersumber dari murid-murid

Imam Az-Zubri.

Kesimpulannya. sebagian mereka menyebutkan keterangan yang

tidak disebutkan oleh yang lainnya. Namun, riwayat mereka dan

riwayat Ibnu Abbas menyatakan bahwa kejadian itu berlangsung pada

hari raya kurban setelah matahari tergelincir, sementara Nabi

berkhutbah di atas kendaraannya. di samping tempat melempar

jumrah. Setelah jelas bahwa kejadian itu berlangsung setelah matahari

tergelincir pada hari raya kurban, maka dapat dipastikan bahwa itu

adalah khutbah yang disyariatkan sebagai media untuk mengajari

manusia tentang manasik haji yang belum diselesaikan.

Kata "berkhutbah" bukan sebagai kiasan mengajari manusia,

tapi yang dimaksud adalah khutbah 1'ang sebenarnya- Keberadaan

beliau di samping jumrah tidak berkonsekuensi bahwa beliau

melempar jumrah. Pada akhir bab berikut akan disebutkan dari hadits
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Ibnu Umar bahwa beliau berdiri pada hari raya kurban di antara

tempat jumrah. lalu disebutkan tentang khutbah. Barangkali hal ini
dilakukan setelah beliau melakukan thawaf If-adhah dan kembali ke

Mina.

,y't 
',SA 

(seorang laki-laki berkare. Aku tidak menemukan

nama laki-laki yang dimaksud. Bahkan, aku tidak menemukan nama
orang yang mengajukan pertanyaan dalam kisah ini. Namun, dalam
hadits Usamah bin Syarik yang diriwayatkan oleh Ath-Thahaw.i dan
selainnya dikatakan bahwa yang bertanya kepada beliau saat itu
adalah seorang Arab badui. Seakan-akan inilah sebabnya mengapa
namanya tidak diketahui.

o ta ' a !

Fr 0J (aku tidak menyadari). Dalam riwayat Imam Malik tidak

disebutkan hal 1'ang tidak dia sadari. Namun. hal itu dijelaskan yunus

dalam riwayat Imam Muslim dengan lafazh, .)3,',y gSr Li'-,J;;i t
's,\i'oi'e b'rt @ku ridak menyadari bahv,a melempar dilakukan

sebelum menyembelih, maka aku pun menyembelih sebelum

melempar). Lalu yang lain berkata, 
'Ji',Ai 

,l:4,|P'Vir ;:i'Pi t
';;i oi (Aku tidak menyadari bahwa menyembelih dilakukan ,seberum

mencukur, mako aku pun mencukur sebelum menyembelih).

Dalam riwayat Ibnu Juraij disebutkan, "Aku mengira yang ini
dilakukan sebelum ini." Maksud kalimat ini telah dijelaskan dalam
riwayat Yunus. Dalam riwayat Ibnu Juraij ditambahkan, "Dan yang
serupa dengan itu." Dalam riwayat Muhammad bin Abu Hafshah dari
Az-Zuhri yang disebutkan oleh Imam Muslim diriwayatkan dengan,

e')i 
'oi 'JP '-ti, (Aku mencukur sebelum melentpar). yang lain

berkata, e')i'oi J+ *i' Jl'*1i (Aku thawaf lfctdhah ke Ka,bah

sebelum melempar). Sementara dalam hadits Ma'mar yang

diriwayatkan Imam Ahmad terdapat pula tambahan tentang mencukur
sebelum melempar.
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Pertanyaan yang ada pada hatlits Abdullah bin Amr adalah

tentang empat perkara; yaitu mencukur sebelum menyembelih'

mencukur sebelum melempar jumrah, menyembelih sebelum

melempar jumrah. dan thawaf Ifadhah sebelum melempar jumrah.

Dua persoalan pertama terdapat dalam hadits Ibnu Abbas, dan

dalam riwayar Ad-Daruquthni dari Ibnu Abbas juga disebutkan

pertanyaan tentang mencukur sebelum melempar jumrah' Begitu pula

dala* hadits Jabir dan hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan oleh Ath-

Thahawi. Dalam hadits Ali yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad

terdapat pertarryaan tentang thawaf Ifadhah sebelum mencukur'

Sedangkan pada haditsnya yang diriwayatkan oleh Ath-Thahawi

dicantumkan pertanyaan tentang melempar jumrah dan thawaf Ifadhah

sebelum mencukur rambut. Kemudian dalam hadits Jabir yang

disebutkan melalui ialur mu'allaq oleh Imam Bukhari dan dinukil

dengan sanad maushtil oleh lbnu Hibban dan selainnya disebutkan

pertanyaan tentang thawaf Ifadhah sebelum menyembelih kurban'

Sedangkan dalam hadits Usamah yang diriwayatkan oleh Abu Daud

disebutkan pertanyaan tentang sa'i sebelum thawaf'

c? 1i "g\r.lsembetihtah dan tidak mengapa). Yakni tidak ada

dosa bagimu dalam hal itu. Dalam bab "Menyembelih sebelum

Mencukur,, disebutkan keterangan tentang urutan amalan yang

dikerjakan pada waktu tersebut, karena sesungguhnya perkara yang

mesti dilakukan pada hari raya kurban 
-menurut 

kesepakatan- ada

empat; melempar jumrah Aqabah, lalu menyembelih kurban'

kemudian mencukur atau memendekkan rambut, setelah itu

melakukan thau'af lfadhah.

Pada hadits Anas dalam kitab shahih Bukhari dan shahih

Muslimdisebutkan, i ,,it'ti;;rs, G6 q ii J! ybt ;l ,;t'oi
"b :,;).vil.'Jti') ;fr ,frA* ;t (Nabi SAW sampai ke Mino, lalu

beliau mendatangi jumrah (Aqabah) dan melemparnya, kemudian

pergi ke tempatnya menginap di Mina lalu menyembelih, dan beliau

berkata kepada tukang cukur, " Potonglah' ")'
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Dalam riwayat Abu Daud disebutkan. ,* i p i u7'; (llcliau

mele mpar.iumruh lalu menyembelih kemudian mcncukur).

Para ulama sepakat mengenai perlunya urutan seperti ini. Hanya
sa.ia Ibnu Al Jahm Al Maliki memberi pengecualian bagi yang
melaksanakan haji Qiran. Dia berkata, "la tidak mencukur hingga
selesai thawaf." Seakan-akan dia beranggapan bahwa orang yang

mengerjakan haji Qiran sedang melakukan amalan umrah. Sementara
pada pelaksanaan umrah. mencukur dikerjakan setelah selesai thawaf.
Pendapat ini dibantah Imam An-Nawawi dengan mengemukakan
rjma' ulama, tetapi bantahan Imam An-Nawawi ini ditanggapi
kembali oleh Ibnu Daqiq Al Id.

Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang bolehnya
mendahulukan sebagian amalan tersebut dari yang lain. pada dasarnya
mereka sepakat membolehkan hal itu. seperti dikatakan oleh Ibnu

Qudamah dalam kitabnya Al Mughni. Namun, mereka berbeda
pendapat tentang wajibnya membayar denda (dam) pada sebagian
keadaan. Al Qurthubi berkata, "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas 

-tapitidak akurat- bahwa siapa yang mendahulukan sesuatu yang
mestinya diakhirkan, maka ia wajib membayar dam (menyembelih
hewan)." Pendapat ini dipegang oleh Sa'id bin Jubair, eatadah, Al
Hasan, An-Nakha'i serta ahli ra'yu."

Penisbatan pandangan tersebut kepada An-Nakha'i dan para ahli
ra'yu perlu dianalisa kembali, sebab mereka tidak berpendapat
demikian kecuali pada sebagian keadaan seperti yang akan dijelaskan.
Al Qurthubi juga berkata, "lmam Syaf i dan mayoritas ulama salaf,
serta para ulama dan ahli hadits membolehkan hal itu tanpa
mewajibkan denda (dam) kepada pelakunya, berdasarkan sabda Nabi
SAW kepada orang yang bertanya, 'Tidak mengapa'. Perkataan ini
sangat jelas menafikan dosa dan fidyah sekaligus, karena kedua hal ini
termasuk dalam cakupan jawaban Nabi."

Menurut Ath-Thahawi, makna zhahir hadits menunjukkan
adanya kelonggaran untuk mendahulukan sebagian amalan atas yang
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lain. I{anya saia ada kemungkinan bahrva kalimat *Tidak mcngapu",

yakni tidak ada dosa dalam perbuatan itu. Yang demikian itu berlaku

bagi mereka yang lupa atau tidak mengetahui hukumnya. Adapun

siapa yang sengaia menyalahinya, maka ia wajib membayar fidyah.

Dalam menanggapi pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa

mewajibkan membal'ar fidyah itu membutuhkan dalil tersendiri.

Seandainya ada keriajiban membayar fidyah. maka Nabi akan

menejelaskannya. Sementara Ath-Thabari berkata. "Nabi SAW tidak

menafikan dosa suatu perbuatan. melainkan perbuatan itu telah

mencukupi (sah). Seandainya tidak sah. tentu Nabi akan

memerintahkan orang tersebut untuk mengulanginya. karena

ketidaktahuan atau lupa tidak dapat rlenggugurkan sesuatu yang

diwajibkan kepada seseorang dalam pelaksanaan haji. Sepeni apabila

seseorang tidak melempar jumrah, maka dia tidak berdosa akibat

meninggalkannya karena tidak tahu atau lupa, akan tetapi ia wajib

mengulanginya."

Sangat mengherankan mereka yang memahami C? 'll Qidak

mengapa) dalam arti hanya menafikan dosa (tidak menafikan

kewajiban membayar denda), dan mengkhususkan pada sebagian

keadaan saja. Sebab jika mengerjakan sesuai urutan yang dilakukan

Rasulullah adalah u'ajib, maka dalam meninggalkannya harus

membayar denda. Jika tidak demikian, maka apakah alasannya

sehingga kewajiban membayar denda hanya berlaku pada sebagian

keadaan dan tidak berlaku pada keadaan yang lain, padahal.syariat

telah menahkan dosa dari semuanya?

Adapun dalil An-Nakha'i dan ulama yang sepaham dengannya

dalam mendahulukan mencukur rambut dari amalan lainnya adalah

firman Allah, "Dan janganlah kalian mencukur rambut kalian hingga

hewan kurban mencapai tempat penyentbelihannya." (Qs. Al Baqarah

(2): 196) An-Nakha'i berkata, "Barangsiapa mencukur sebelum

menyembelih, maka ia wajib membayar denda (dam))'
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Pendapat ini bisa saja dijawab, bahwa yang dimaksud dengan
"mencapui tcmpat penyembelihan" adalah sampainya hewan kurban
ke tempat yang diperkenankan untuk disembelih, dan ini telah tercapai
sejak jamaah haji sampai di Mina. Hanya saja apa yang dimaksudkan
dapat tercapai apabila ayat tersebut berbunyi, ".ranganlcrh kalian
mencukur rambul hingga kalian menyembelih.,,

Imam Ath-Thahawi memperkuat pendapatnya dengan pendapat
Ibnu Abbas, "Barangsiapa memajukan atau mengakhirkan amalan
hajinya. maka ia wajib membayar dam (menyembelih binatang).,'

Ath-Thahawi berkata, "lbnu Abbas adalah sarah seorang sahabat
yang meriwayatkan hadits tentang bolehnya mengerjakan amalan haji
pada hari raya kurban tanpa berurutan. Hal ini rnenunjukkan bahwa
maksud lafazh'Tidak mengapa' adalah sekedar menafikan dosa (dan
tidak menafikan kewajiban membayar denda)." Namun. argumentasi
ini dapat dijawab bahwa sanad riwayat tersebut lemah. Riwayat
tersebut dinukil oleh Ibnu Abi Syaibah, dimana dalam sunad-nya ada
seorang perawi yang bemama Ibrahim bin Muhajir. yang akurasi
riwayatnya diperbincangkan oleh para ulama. Seandainya hadits itu
shahih, maka menjadi kemestian bagi merek a yang berpegang dengan
perkataan Ibnu Abbas untuk mewajibkan denda (dam) pada keempat
amalan haji tersebut apabila tidak dilaksanakan secara berurutan, dan
tidak mengkhususkan denda pada mencukur sebelum menyembelih
atau sebelum melempar jumrah."

Ibnu Daqiq Al Id berkata. "lmam Malik dan Abu Hanifah tidak
membolehkan mendahulukan mencukur rambut sebelum melempar
jumrah dan menyembelih. Sebab jika seseorang mencukur terlebih
dahulu, maka rambutnya telah tercukur sebelum mengerjakan dua
perkara lain yang juga menjadi amalan saat tahallul.,,

Dinukil satu pendapat dari Imam Syafi,i yang serupa
dengannya. Imam Syaf i telah membangun kedua pendapatnya di atas
persoalan dasar, yakni apakah mencukur rambut tergolong ibadah atau
sebagai pertanda berakhirnya semua larangan yang berlaku selama
ihram. Apabila dikatakan bahwa mencukur rambut termasuk
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rangkaian ibadah haji. maka boleh dikerlakan lebih dahulu daripada

melempar atau yang lainnya, karena clengan demikian ia termasuk

amalan yang menjadi sebab adanya tahallul. Sedangkan jika dikatakan

ia hanya sebagai pertanda berakhirnya larangan saat ihram, rnaka tidak

boleh dikerjakan lebih dahulu daripada amalan lainnya.

Ibnu Daqiq berkata, "Akan tetapi kesimpulan itu masih perlu

diteliti kembali. sebab tidak ada kemestian apabila suatu amalan

termasuk dalam rangkaian ibadah haji maka ia menjadi sebab adanya

tahallul. karena ibadah adalah sesuatu yang diberi pahala jika

dikerjakan. Padahal, kita melihat Imam Malik berpendapat bahwa

mencukur itu termasuk rangkaian ibadah haji. Namun, dia

berpendapat bahwa mencukur tidak boleh didahulukan dari melempar
jumrah."

Sementara Al Auza'i berkata, "Apabila seseorang thawaf

Ifadhah sebelum melempar jumrah. maka ia wajib membayar dom."

Al Qadhi lyadh berkata, "Ada perbedaan versi riwayat dari Imam

Malik tentang mendahulukan thawaf daripada melempar jumrah."

Al Hakam meriwayatkan dari Malik bahwa orang yang

melakukan hal itu wajib mengulang thawafnya. Apabila ia terlanjur

berangkat ke negerin;-a tanpa mengulangi thawaf, maka ia wajib

membayar dam.

Ibnu Baththal berkata, "Pendapat ini menyalahi hadits Ibnu

Abbas. Sepertinya hadits ini tidak sampai kepada Imam Malik."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, demikian pula yang terdapat dalam

riwayat Ibnu Abi Hafshah dari Az-Zuhri sehubungan dengan hadits

Abdullah bin Amr. Seakan-akan Imam Malik tidak mendapatkan

hadits itu dari Az-Zvhri.

'-?i It eu :e'rj' yT- F' tLi (tidaklah Nabi rlitanvq tentang

sesuotu yong dikerjakan lebih dohulu dan tidak pula yang

diakhirkan). Dalam riwayat Yunus yang dikutip oleh Imam Muslim,

dan riwayat Shalih yang dikutip oleh Imam Ahmad disebutkan, bi
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')i f * ;i.ti F i*U'J|;; ji',";r ;;t:* L;J ,r ir.i-Jl't:L;
e?'l. |.!).s fjlit., j,t Xl q,*f (Aku tictak *urUurro, ir,,ru'ditu;yu

ptrda hari itu tentang :;uatu perkara yang tlilupaknn olah se,reorung
atalt yang ia tiduk ketahui hukumnya berupa menduhulukun sebagian
perkaru atas sebagian yang lain maupun yang serupo clengunnya
melainkon beliau bersabda, " Lakukanlah oleh kalian tlun lirJak
mengapa."). Riwayat ini dan lafazh pada riwayat Malik. ';ti i Utcu
tidak menyudari). telah dijadikan sebagai dalil bahwa rukh.shah
(keringanan) ini khusus bagi orang yang lupa atau tidak tahu, bukan
bagi merek a y angmengerjakan dengan sengaja.

Ibnu Qudamah berkata, "Al Atsram meriwayatkan dari Imam
Ahmad bahwa apabila seseorang lupa atau tidak tahu apa yang
seharusnya. rnaka tidak ada sanksi apapun atasnya. Namun. apabila
seseorang mengerjakan dengan sengaja maka. persoalannya menjadi
lain. Ini berdasarkan lafazh dalam hadits. ,Aku tidak menyadari'.,,

Sebagian ulama madzhab Syaf i menjawab argumen ini dengan
mengatakan, bahwa apabila mengerjakan amalan-amalan tersebut
sesuai urutan yang dikerjakan oleh Rasulullah adalah wajib. maka itu
tidak akan terhapus hanya karena lupa. Sama seperti urutan antara sa,i
dan thawaf. Apabila seseorang sa'i sebelum thawaf (baik karena lupa
atau tidak tahu), maka ia tetap wajib mengulangi sa,i-nya. Adapun apa
yang tercantum dalam hadits Usamah bin syarik harus dipahami
khusus bagi mereka yang sa'i setelah thawaf qudum kemudian
melakukan thawaf Ifadhah. karena orang seperti ini bisa dikatakan
belum thawaf, yakni belum melakukan thawaf rukun haji. Tidak ada
seorang pun di antara ulama yang berpegang dengan makna lahir
hadits usamah kecuali Imam Ahmad dan Atha', keduanya berkata,
"Apabila seseorang tidak melakukan thawaf qudum ataupun yang
lainnya, lalu ia mendahulukan sa'i sebelum thawaf Ifadhah. maka hal
itu telah mencukupi baginya (sah).

Ibnu Daqiq Al Id berkata, "Apa yang dikatakan Imam Ahmad
merupakan pendapat yang kuat, karena adanya kewajiban mengikuti
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Rasulullah dalam melaksanakan manasik haji, berdasarkan sabdanya.

'€,tG ,,f fto (Antbillah duriku munosik ftuta caru haiiJ kuliun\.

Sementara hadits-hadits yang meneran-ekan rukhshu& (keringanan)

melakukan beberapa amalan tanpa berurutan (seperti yang terjadi saat

itu), dikaitkan dengan perkataan penanya, 'Aku tidak meiyuduri'.

Maka, hukum rukhshuh (keringanan) khusus bagi orang yang seperti

itu, sedangkan yang melakukan dengan sengaja tetap memiliki hukum

dasar ibadah haji yakni wajib mengikuti Nabi SAW."

Di samping itu- suatu hukum apabila dikaitkan dengan sifat

tertentu yang mungkin dijadikan sebab dalam penetapan hukum, maka

sifat ini tidak dapat diabaikan. Tidak diragukan lagi bahwa *tidak

menyadari" merupakan sifat yang sesuai dengan tidak adanya sanksi.

Adapun berpegang dengan perkataan perawi, "Maka tidaklah beliau

SAW ditanya tentang sesuatu... dan seterusnya" memberi asumsi

bahwa mengerjakan hal-hal itu secara berurutan tidaklah mutlak.

Maka, jawabannya dapat dikatakan; sesungguhnya berita-berita yang

berasal dari perawi ini berkaitan dengan hal-hal yang ditanyakan saat

itu, dan ini bersifat mutlak ditinjau dari sisi penanya. Sedangkan hal

yang mutlak tidak menunjukkan salah satu dari dua hal yang bersifat

khusus, sehingga perkataan perawi ini tidak dapat dijadikan hujjah

dalam masalah orang 1'ang melakukannya dengan sengaja.

Catatan

Ibnu At-Tin berkata, "Sabda Nabi SAW 'tidqk mengapa'dalam

mengerjakan amalan haji tanpa berurutan, tidak berarti berlaku pula

pada selain dua persoalan yang disebutkan dalam teks hadits tersebut,

yakni dua masalah yang tercantum pada riwayat Malik, sebab sabda

ini disebutkan sebagai jawaban bagi pertanyaan dan tidak mencakup

selainnya." Seakan-akan dia mengabaikan lafazh yang terdapat pada

hadits lainnya, "Maka tidaklah beliuu ditonya tentong sesuotu

yang didahulukon mqupun yang diqkhirkan...." Sepertinya dia

memahami hal-hal yang tidak disebutkan dengan jelas dalam kalimat
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2.

a

ini. Akan tetapi latazh riwayat Ibnu Juraii,"Dun yang sarulxt dcngun
ilu" menolak pandangan tersebut.

Pelaiaran yans dapat diambil

l. Bolehnya duduk di atas hewan tunggangan untuk suatu

keperluan.

Kewaiiban mengikuti perbuatan Nabi SAW. karena mereka

yang menyelisihinya 
-setelah menyadarinya- langsung

menanyakan hukum perbuatan mereka.

Imam Bukhari menjadikan hadits ini sebagai dalil bahwa

barangsiapa bersumpah tidak akan melakukan suatu perbuatan,

lalu ia melakukannya karena lupa. maka tidak ada sanksi apa-

apa. sebagaimana yang akan disebutkan dalam pembahasan

tentang sumpah dan nadzar.
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132. Khutbah pada Hari-hari Mina
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1739. Dari Ibr-ru Abbas RA bahwasanya Rasulullah sAw

berkhutbah di hadapan manusia pada hari ruya kurban, beliau

bersabda. "Wtrhai sckaliun manusicr, hari apakah ini?" Mereka

menjawab, "Hari haram (suci)-" Beliau bertanya' "Negeri apakah

ini?,, Mereka menjarvab, "Negeri haram (suci)." Beliau bertanya,

"Bulan upaluth lri?" Mereka menjawab- "Bulan haram (suci)'" Beliau

bersabda, " se xm gglthnya dar eth-dur ah kal ian, harl a-hor I a kal i an dan

kehormolan kctliun tliharamkan atas kqlian seperli haramnya hari

futlian ini. di negeri kalian ini dan di bulan kalian ini." Beliau

mengulanginya beberapa kali. Kemudian beliau mengangkat

kepalanya sera-ya bersabda, "YQ Allah, bukankah aku telcth

menyompctikan? " Ya .4tlah, bukankah aku telah menyampaikan?"

Ibnu Abbas RA berkata. "Demi Dzat 1'ang jiwaku berada di tangan-

Nya, sesungguhnya itu adalah wasiat beliau kepada umatnya;

hendoklah orang yang hadir menyampaikan kepada yang tidak hadir,

janganlah koliqn kembali menjadi kafir sesudtthku, sebagian kalian

menebas leher (membunuh) sebagian yang lain'"

?"'o1', {6 tt'+ ,'JG !')
,.ri;.u .o6;'+X" *t *

1740. Dari Jabir bin zaid. dia berkata, "Aku mendengar Ibnu

Abbas RA berkata, 'Aku mendengar Nabi SAW berkhutbah di

Arafah'." Riwayat ini dinukil pula oleh Ibnu Uyainah dari Amr'
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1741. Dari Muhammad bin Sirin, dia berkata: Abdurrahamn bin

Abu Bakrah mengabarkan kepadaku dari Abu Bakrah, dan seorang
laki-laki yang lebih utama menurutku daripada Abdurrahman Humaid
bin Abdurrahman dari Abu Bakrah RA, dia berkata, "Nabi SAW
berkhutbah pada hari kurban. beliau bersabda. 'Apakah kolian
mengetahui hari apakah ini?' Kami berkata, 'Allah dan Rasul-Nya
lebih mengetahui'. Beliau diam hingga kami mengira beliau akan

memberinya nama dengan selain namanya (yang biasa). Kemudian
beliau bertanya, 'Bukankah ini adalah hari kurbar?' Kami berkata,
'Benar'. Beliau bertanya, 'Bulan apakah ini?'Kami menjawab,'Allah
dan Rasul-Nya lebih mengetahui'. Beliau diam hingga kami mengira
beliau akan memberinya nama dengan selain namanya (yang biasa).

Kemudian beliau bertanya, 'Bukankah ini adalah bulan Dzulhijjah2'
Kami menjawab, 'Benar'. Beliau bertanya, 'Negeri apakah ini?'Karni
menjawab, 'Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui'. Beliau diam
hingga kami mengira beliau akan memberinya nama dengan selain

namanya (yang biasa). Kemudian beliau bertanya, 'Bukankah ini
udalsh negeri Haram?' Kami berkata, 'Benar'. Beliau bersabda,
'Sesungguhnya darah dan harta kalian diharamkan atas kalian
sebagaimana haramnya hari kalian ini, di bulan dan di negeri kalian
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ini hinggtt furi kuliun bcrjumpu dangun Tuhan kalian. Bukankrh uku

teluh menyuntpuikun'l' Mereka meniawab, 'Benar'. Beliau bersabda.

'Yu Alluh, saksikonluh! Hendaklah orung yang hadir menyampaikon

kepudu ,vang tidak hudir. Bisa suju orang yang, disampaikun

kepudanva lehih mcmuhami daripuda yong menyampaikun.

Jangunluh kulion kenhuli menjadi kolir .sesudahku, sebagian kaliun

memenggal leher (menfiunuh) scbagian rung lain'."
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1742. Dari Ibnu Umar RA, dia berkata: Nabi SAW bersabda di

Mina. "Apukuh kalian mengetahui huri apakuh ini?" Mereka

menjau'ab, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau bersabda,

"sesungguhnya ini adalah hari haram (suci). Apakah kalian

mengetahui negeri upakah ini?" Mereka berkata, "Allah dan Rasul-

Nya lebih mengetahui." Beliau bersabda. "Negeri haram (suci).

Apakah kalian mengetahui bulan apakah ini?" Mercka berkata, "Allah

dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Beliau bersabda. "lni adalah bulun
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haram (suci)." Lalu beliau bersabda. "Sesungguhnya Alluh telah

mcngharamkan atus kalian darah, harla clan kehorrnalan kalian
seperti haramnya hari ini, di bulan ini dan di negeri kalian ini."
Hisyam bin Al Ghaz berkata. "Nafi' telah mengabarkan kepadaku dari

Ibnu Umar RA bahwa Nabi SAW berdiri di antara tempat-tempat

melempar jumrah pada hari raya kurban. pada saat haji yang beliau

lakukan. Beliau bersabda, 'lni adalah huri haji Akbar (hqli yang

besar)'. Lalu Nabi SAW senantiasa mengatakan, 'Ya Allah,
saksikonlahl' Beliau mengucapkan "selamat tinggal" kepada orang-

orang. maka mereka mengatakan ini adalah haji Wada' (perpisahan)."

Keterangan Hadits:

(Bab khutbah pada hari-hari Mina). Yakni hal ini telah
disyariatkan. berbeda dengan mereka yang berpendapat bahwa hal ini
tidak disyariatkan. Hadits-hadits di bab ini sangat tegas menyatakan

disyariatkannya hal itu, kecuali hadits Jabir bin Zaid dari Ibnu Abbas,

yakni hadits kedua pada bab di atas. Sesungguhnya khutbah yang

disebutkan dikaitkan dengan hari Arafah. Masalah ini telah dijawab

oleh Ibnu Al Manayyar seperti yang akan disebutkan.

Hari-hari Mina terdiri dari empat hari; hari raya kurban dan tiga
hari sesudahnya (hari Tasyriq). Hadits-hadits di bab ini tidak ada yang
menerangkan adanya khutbah selain pada hari raya kurban. Inilah
yang banyak disebutkan dalam hadits; seperti hadits Al Hirmas bin
Ziyad dan Abu Amamah yang keduanya dikutip oleh Abu Daud, serta

hadits Jabir bin Abdullah yang diriwayatkan Imam Ahmad. J'yj W
$;'; 'ebi it ',ii ;Jtii lt ?t- *3 y ht.,r.a i' (Rasutuuah sAW

berkhutbsh kepada komi pada hari raya kurban, beliau bersabda,
" Hari apakah yang lebih mulia? ").

Telah disebutkan juga hadits Abdullah bin Amr yang

menerangkan tentang khutbah pada hari raya kurban. Adapun hadits

Ibnu Umar menyebutkan bahwa khutbah tersebut berlangsung di
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Mina. yaitu pada hari raya kurban. Barangkali Imam llukhari hendak

mengisyaratkan lafazh 1'ang terdapat pada sebagian jalttr periwayatan

hadits di atas. seperti yang terdapat dalam riwayat Imam Ahmad

melalui ialur Abu Hurrah Al Raqqasyi dari pamannya. dia berkata,

&i';i a-:,jr 7l-i u;'ri e*jio i' ,,:, l' )'y'.,is 7u1i;t C?

./61 (Aku mamcgonf: tali kckung ilnta Rasululluh ,9AIV pada

pertenguhctn huri-huri Tasyriq, aht menghindurkannyu dari

[menyakiti] munusitt). Lalu disebutkan seperti hadits Abu Bakrah.

Perkataannya " ptulu pe r t enguhun har i-hur i Tasyriq" mengindikasikan

bahwa khutbah itu pada hari kedua atau hari ketiga di Mina.

Sementara dalam hadits Sirah binti Nabhan yang diriwayatkan

Abu Daud disebutkan. itrii ,Jui ,ij'St ii *: nla i' .sL" F, *t;
*?3t 1l-i a;'rt rji rrjo @abi SAIIr berkhutbah padcr hctri Ar-Ru'us,

beliau SAW bersubda, " Hari apakah ini? Bukankah ini pertengahan

hari-hcrri Tasyriq?") Sehubungan dengan masalah ini. juga dinukil
riwayat dari Ka'ab bin Ashim yang diriu'ayatkan oleh Ad-Daruquthni,

dan dari Ibnu Abi Najih dari dua laki-laki yang berasal dari bani Bakar

yang diriwayatkan oleh Abu Daud. serta dari Abu Nadhrah dari orang

yang mendengar khutbah Nabi SAW yang diriwayatkan oleh lmam

Ahmad.

Menurut Ibnr,r Al Manayryar, Imam Bukhari bermaksud

membantah mereka yang berpendapat tidak adanya khutbah pada hari

raya kurban bagi )'ang menunaikan ibadah haji. Sedangkan apa yang

tersebut dalam hadits-hadits ini masuk kategori wasiat umum, bukan

syiar ha.ii. Maka. Imam Bukhari bermaksud menjelaskan bahwa

perawi menamakannl-a khutbah sebagaimana menamakan pesan-

pesan Nabi SAW saat di Arafah sebagai khutbah. Sementara para

ulama telah sepakat tentang disyariatkannya khutbah di Arafah, maka

seakan-akan Imam Bukhari hendak memasukkan hukum persoalan

yang diperselisihkan ke dalam persoalan yang telah disepakati.
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Adapun perbedaan pendapat tentang syariat khutbah pada hari
raya kurban akan kami sebutkan di akhir pembahasan bab ini.

?t? ?T-:rjf rrii iUi.161 6 rljrii (betiau S.ALV bersahtta.

"Wahoi sekalian manusio, hari apakah ini?" Mereka menjawab,
" Hari horam."\. Demikian yang terdapat dalam hadits Ibnu Abbas di
tempat ini. Sedangkan pada hadits Abu Bakrah (hadits ketiga)
disebutkan. '^fi t:b ;, '6,i ,pi lr,i il' ,uii fur, eI '.ei olrBi

,rit ,uf ,/, e[;i i,:6 yt Fr# (Apakah katian mengetahui

hari upakah ini? Mereka menjawab, "Allah dan Rasul-Nya lehih
mengetahui." Beliau diam hingga ksmi mengira beliau akan
menamakannya dengan selain namanya fyang biasaJ. lalu beliau
bertanya, "Bukankah ini hari kurban?" Kami menjowab, "Benar.,,).

Hadits Ibnu Umar yang disebutkan sesudahnya sama seperti ini,
hanya saja tidak ada kalimat, "Beliau SAW berdiam... dan
seterusnya." Bahkan setelah kalimat "Allah dan Rasul-Nya lebih
mengetahui" disebutkan, itf ?t- 15 :Jri (Beliau bersabda, ,,lni

adalah hari haram. ").

Untuk mengompromikan kedua riwayat tersebut ada beberapa
pendapat, di antaranya:

Pertama, ada kemungkinan keduanya menggambarkan dua
kejadian yang berbeda. Tapi kemungkinan ini tidak dapat diterima,
karena khutbah hari raya kurban disyariatkan hanya satu kali.
sementara masing-masing dari kedua riwayat itu menyebutkan bahwa
kejadiannya berlangsung pada hari raya kurban.

Kedua, sebagian mereka segera memberi jawaban sedangkan
sebagian lagi hanya diam.

Ketiga, pada mulanya mereka menyerahkan jawabannya kepada
Allah dan Rasul-Nya. Namun, ketika beliau diam, maka sebagian
mereka menjawab dan sebagian yang lain hanya diam.
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Keempot. dalam satu waktu ada dua pertanyaan dengan lafazh

yang berbeda, karena pada hadits Abu Bakrah terdapat lafazh yang

menunjukkan besarnya persoalan. yakni perkataan "upakah koliqn

mengeluhul". maka nrereka pun tidak menjawab. Berbeda dengan

pertanyaan pada hadits lbnu Abbas. dimana lafazh seperti itu tidak

ditemukan. Demikian menurut Al Karmani.

Kelima, hadits Ibnu Abbas disebutkan secara ringkas. Hal itu
dijelaskan oleh riwayat Abu Bakrah dan Ibnu Umar. Seakan-akan

perkataan mereka. "Hori hurttm". adalah ungkapan dari perawi atas

sikap mereka yang memberi pengukuhan terhadap sabda beliau SAW,

"lni udolah hori herttnt". dengan perkataan "benar". Lalu pada

riwayat Ibnu Umar tidak disebutkan tentang jawaban mereka. Ini
adalah cara yang baik untuk mengompromikan riwayat yang ada.

Persoalan ini telah disebutkan dengan ringkas dalam pembahasan

tentang ilmu pada bab "Bisa .ladi Orang yang Disampaikan Lebih

Memahami daripada yang Mendengarkan Langsung".

?t? i't- (hari harom). Yakni, diharamkan melakukan peperangan

pada hari itu, juga pada bulan dan negeri tersebut. Adapun kalimat

"Janganlah kalian kembali menjadi kafir sesudahktt" akan dijelaskan

secara mendetail pada pembahasan tentang fitnah-fitnah (Al fitan).
.-.aatrly u::(tv (beliou mengulanginya beberapa kali). Aku tidak

-"rr"*rkun keterangan tegas yang menyebutkan jumlahnya. Namun,

ada kemungkinan tiga kali, sebagaimana kebiasaan beliau.

t* j Wl:y s..a, qir'g,r;i:; lirr ,f t *& ii' jri ( Ibnu Abbas

berkata. " Demi Dzat ytlng jiwoku berada di tangan-Nya,

sesungguhnya itu adalah wasiat beliau."). Yang dimaksud Ibnu

Abbas adalah kalimat. "Hendaklah yong hadir menyampaikan kepada

yang tidak hadir" hingga akhir hadits.

lmam Ahmad bin Hambal meriwayatkan dari Abdullah bin

Numair dari Fudhail melalui sanad yang sama seperti di bab ini,

dengan lafazh. "Kemudian beliau bersabda, 'Ketahuilah, hendaklah
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yung hctdir menyampoikan...' dan seterusnya." Hal ini memperjelas

apa yang telah kami kemukakan.

yi Ji (kepoda umatnyo). Dalam riwayat Ahmad dari Ibnu

Numair disebutkan, !, ji'r*} Ql lsesungguhnya ia adalah v,a.tial

beliau kepada Tuhannyo). Amr bin Ali Al Fallas dan Al Maqdami
juga meriwayatkan dari Yahya bin Sa'id, sebagaimana yang

diriwayatkan Abu Nu'aim melalui jalur periwayatan keduan-va.

Catatan

Enam hari di bulan Zhulhijjah memiliki nama-nama tersendiri.

Hari kedelapan disebut hari*Tqrwiyoh", hari kesembilan disebut hari
"Arofoh", hari kesepuluh disebut hari 'oKurban", hari kesebelas

disebut hart"Al Qarr", hari kedua belas disebut hari "Nafar Awal',
dan hari ketiga belas disebut hari "Nafar Tsani".

Al Makki bin Abi Thalib menyebutkan bahwa hari ketujuh
d i sebut hari " Az-Zinah". Namun, Imam An-Nawawi men gi n g kari nya.

'.-. t ! " -;rvfi ',-b;,;_ (berkhutbah di Arafaft). Ini merupakan penggalan

hadits yang akan disebutkan pada bab "Memakai Khuff (Sepatu) bagi

Orang yang Ihram" melalui riwayat Abu Al Walid dari Syu'bah
seperti sanad di atas, dan di bagian akhir disambung dengan sabdanya,

fit # 4, ?-i V @*ongsiapa tidak mendapatkan sandal,

maka hendoklah io memokai sepatu). Lalu pada satu bab kemudian
beliau menyebutkan riwayat dari Adam, dari Syu'bah, dengan lafazh,

?- p *,,Sut:s?*i y h'.J.r 4, rt+, (Nabi sAW berkhutbah

kepado lmmi pada hari Arafah, beliau bersabda, "Barangsiapa tidak
me ndapat kan . . "), kemudian disebutkan hadits selengkapnya.

.- o.,...,, 
'tf f 4L i., aii.ti lRtwayat ini dinukil pula oleh lbnu tJyainah

dari Amr). Yakni, Sufuan bin Uyainah bersama-sama dengan Syu'bah
telah menukil hadits tersebut, karena sesungguhnya Imam Ahmad
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telah nreriway'atkan rlalanr Mu.snud-ny'a dari Sufyan bin [Jyainah

dengan lalazh. "Aku mendengar Nabi SAW berkhutbah seraya

mengatakan,' Burungsiupa lidak mentlupulkan...' ." Ia rnenyebutkan

riwayat itu tanpa menyinggung tempat berlangsungnya kl-rutbah.

Demikian pula diriwal'atkan oleh Al Huniaidi dan Ibnu Abi Syaibah

serta selain keduanya dari Sufyan. Sementara dalam riwayat Imam

Muslirl dan selainnya juga dinukil melaltri jalur Sufuan.

ia:, ii*l, Q-u Attuh, suksikunluh). Telah disebutkan bahwa Nabi

mengucapkan kaiin-rat ini beberapa kali. Bagi beliau menyampaikan

risalah adalah uajib hukumnya. maka beliau menjadikan Allah

sebagai saksi bahrva beliau telah menutiaikan apa yang diwajibkan

kepadanya. Sedangkan maksud kalimat "orang yong disuntpaikon".

yaitu bahwa bisa saja orang yang diberitahu lebih mampu menjaga

kemurniannya dan lebih memahami maknanya daripada orang yang

menyampaikan.

Al Muhallab berkata. "Dalam hadits ini terdapat dalil bahwa di

akhir zaman nanti akan ada orang-orang yang memiliki pemahaman

tentang ilmu 1'ang tidak dimiliki oleh orang-orang sebelumnya. Akan

tetapi yang demikian sangat sedikit jumlahnya, sebab arti dasar kata

'rubba' adalah untuk menunjukkan sesuatu yang sedikit."

Saya (lbnu Hajar) katakan, bahwa kata tersebut juga

dipergunakan untuk menunjukkan sesuatu yang banyak, dimana

penggunaannya untuk menunjukkan sesuatu yang banyak lebih

dominan daripada penggunaannya untuk menunjukkan sesuatu yang

sedikit. Akan tetapi ada faktor yang mendukung bahwa makna yang

dimaksud adalah seslratu yang sedikit. dimana dalam riwayat lain

-yang disebutkan terdahulu pada pada pembahasan ilmu-
dikatakan, "Barangkali akan sampai kepada orang yang lebih

memahaminya daripada orang yang men)'ampaikan."

Hadits ini menerangkan bolehnya seseorang menceritakan hadits

meskipun tidak memahami maknanya. jika ia menukilnya dengan

akurat.
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Pelaiaran vang danat diambil

1. Menyampaikan ilmu adalah fardhu kifayah, tetapi hal ini

menjadi fardhu 'ainbagi sebagian orang.

2. Menekankan hal-hal yang haram, baik dengan cara mengulang-

ulang atau yang lainnya.

3. Disyariatkan membuat perumpamaan agar lebih diresapi oleh

pendengar. Hanya saja Nabi menyerupakan haramnya darah.

harta serta kehormatan dengan haramnya hari, bulan dan negeri

haram (suci), sebab orang-orang yang mendengar pembicaraan

itu sangat menghormati hal-hal ini dan tidak mau melanggar

kehormatannya, bahkan mencela siapa yang melanggarnya.

Nabi SAW mendahulukan pertanyaan mengenai hal ini untuk

mengingatkan mereka akan keharamannya serta mengukuhkan

apa yang ada dalam jiwa mereka, agar beliau dapat membangun

apa yang ingin beliau sampaikan di atas dasar tersebut.

)Ei' il i? 
'l'ii 

(Hisyam bin Ghaz berkora). Ibnu Majah

menyebutkan riwayat ini dengan sanad maushul, dia berkata. "Hisyam

bin Ammar menceritakan kepada kami, Shadaqah bin Khalid
menceritakan kepada kami, Hisyam menceritakan kepada kami. Ath-
Thabrani juga meriwayatkan dari Ahmad bin Al Mu'alla. dan Al
Ismaili meriwayatkan dari Ja'far Al Firyabi, keduanya dari Hisyam

bin Ammar; dan dari Ja'far Al Firyabi, dari Duhaim, dari Al Walid bin
Muslim, dari Hisyam bin Al Ghaz."

:t;.41 ,*. Oi antara [tempatlempatJ jumrah). Ini merupakan

penentuan tempat di mana beliau SAW berdiri, sebagaimana pada

riwayat sebelumnya (yakni di Mina). Begitu pula hadits Ibnu Abbas

dan Abu Bakrah yang telah menentukan hari berlangsungnya khutbah.

Sedangkan penentuan waktu secara khusus terdapat dalam riwayat
Rafi' bin Amr Al Muzani yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan An-

Nasa'i dengan lafazh, '* ,?.;Or '.j*; *t rlb i' ..J, 'u$r c;-r,
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;rLl g,"l (Aku mclihut Nubi SAIV harkhutbah r)ihatlupctn orang-

orang di Minu kaliku mutuhuri tcluh meninggi).

it'A.. gat ful). yakni hadits yang tc'lah disebutkan melalui jalur

Muhammad bin Zaid dari bapaknya. Adapun yang dimaksud oleh

Imam Bukhari adalah asal dan makna hadits meskipun ada perbedaan

lafazh, karena dalam .jalur periwayatan Muhammad bin Zaid

dikatakan bahwa mereka menjawab dengan perkataan. "Allah dqn

Rasul-Nt,ct lehih nrcngetahui". Sementara dalam riwayat Ibnu Majah

dan yang lainnl.'a disebutkan. "Mereku berkuta. 'lni adalah huri
haram'. Mereku berkutu. 'lni aclalah tqnoh haram'. ll4ereka berkala,
'lni aduluh bulan haranr'."

Untuk memadukan kedua riwayat ini dapat dikatakan. bahwa

pada awalnya mereka menjawab dengan menyerahkan urusan kepada

Allah dan Rasul-Nyal namun ketika beliau SAW diam. maka mereka

pun memberiiawaban seperti yang diperlukan.

-;5\i 
"'&t 

e'i" fu ,SA1 6r, beliau bersabda, "tni adalah hori

haji akbar "). Di sini terdapat dalil bagi mereka yang mengatakan

bahwa hari haji akbar adalah hari raya kurban. Hal ini akan dijelaskan
pada awal tafsir surah Al Baraa'ah.

'6ibt 
lsenantiasa). Dalam riwayat Ibnu Majah dan selainnya

disebutkan, di antara lafazh "yaumul hajjil akbar" (hari haji akbar)

dengan lafazh ".fathafiqa" (senantiasa). terdapat kalimat "Darah-
darah kalian. harta-harta kalian, dan kehormatan kalian haram atas

kaliun seperti haramnl'a negeri ini di hari ini". Riway'at semakna

terdapat pula dalam riuavat MuhammadbinZaid.

../6r L3':': (beliau mengucapkan "selamot tinggal" kepada

manusia). Pada jalur periwayatan yang lemah, Al Baihaqi

meriwayatkan dari hadits Ibnu Umar tentang sebab hal itu, yaitu

dengan lafazh, &) ,Jb io, .J:, ,1tt )?': & ($tt yt 'H|q si1Uli
,.;s'-;t'd *'i "rj-oit &rt ';ii ,gs'jt 't'i u?3,+-r3, ?6"( h-') e
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.16' 6j s" ,lui gt r1t e-*t) .ur.A'i (Dirurunktn oyut ..Apuhita

datong perlolongan Allah dan kemenangan" fet An-Nashr Il l0J: tJ
kepada Rasulullah sAW di perrengahan hari-hari Tasyriq, clon belieu
mengetahui bahwa iru adolah perpisahan. Maka. beriau
memerintahkan untuk mempersiapkan unlanya -Al eashtr.a'- lalu
beliau menaikinya. Beliqu berdiri di sisi fiumrahJ Aqaboh dan
manusia berkumpul di sekitarnya. Beliau bersabda, "wahai sekalion
manus ia."). lalu disebutkan hadits selengkapnya.

Dalam hadits-hadits ini terdapat dalil disyariatkannya
berkhutbah pada hari raya kurban. Demikian pendapat Imam Syafi,i
dan orang-orang yang sependapat dengannya. Namun, ulama madzhab
Maliki dan Hanafi tidak sependapat. mereka berkata, ..Khutbah 

saat
haji ada tiga; pada hari ketujuh bulan Dzulhijjah, hari Arafah. dan
keesokan hari raya kurban saat di Mina.,,

Imam Syaf i menyetujui mereka dalam hal itu, hanya saja
khutbah pada keesokan hari raya kurban diganti dengan khutbah pada
hari kedua setelah hari raya kurban (ya.kri hari kedua belas bulan
Dzulhijjah), karena ia merupakan hari Nafar Awal (keberangkatan
pertama). Lalu beliau menambahkan khutbah keempat, yakni khutbah
pada hari raya kurban. Kemudian beliau bersabda, "sesungguhnyo
manusia membutuhkan khutbah ini ogar mereka mempelojari amalan
yang dilakukan pada hari itu; seperti melempar jumroh, menyembelih,
mencukur rambut don thawaf."

Ath-Thahawi menanggapi pendapat tersebut, bahwa khutbah
yang disebutkan pada hadits di atas bukan khutbah dalam rangka
ibadah haji, karena dalam khutbah tersebut tidak menyebutkan hal-hal
yang berhubungan dengan urusan haji, bahkan yang disampaikan
hanyalah wasiat-wasiat secara umum. Maka, khutbah tersebut bukan
khutbah haji. Sementara Ibnu Al eishar berkata, '.Beliau
melakukannya untuk menyampaikan apa yang hendak beliau
sampaikan pada momen yang tepat, karena manusia dari segala
penjuru dunia datang ke tempat itu. Maka orang yang melihatnya
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mengira bahwa beliau berkhutbah." Dia juga berkata- "Adapun

perkara yallg disebutkan Imam Si ati'i -bahwa 
orang-orang

membutr-rhkan khutbah tersebut sebagai media untuk mengajari

mereka tentang amalan-amalan yang tnesti dilakukan menjelang

tahalltil-- tidak menjadi ketentuan. sebab imam bisa saja mengajari

mereka hal-hal tersebut ketika khutbah di Arafah."

Tar-rggapan ini dapat dijawab bahua dalam khutbah tersebut Nabi

menjelaskan kemuliaan hari kurban. bulan Dzulhijjah serta tanah suci.

Sementara para sahabat 
-yang 

disebutkan namaliya- menamakannya

sebagai khutbah. maka tidak boleh berpaling kepada takwil (interpretasi)

selain ntereka. Adapun alasan yang dia kerllukakan, bahwa seorang imam

(pemimpin) mungkin rnenyampaikan apa lang berkaitan dengan urusan

haji pada khutbah di Arafah, dibantah oleh pandangannya sendiri yang

menyatakan bah*,a khutbah pada keesokan hari raya kurban termasuk hal

.vang disyariatkan. Padahal bisa saja materi khutbah ini disampaikan

ketika khutbah di Arafah. bahkan bisa saja seluruh amalan haji

disarnpaikan ketika khutbah pada hari Taniiyah. Akan tetapi. oleh karena

pada setiap hari terdapat amalan yang berbeda dengan hari sebelumnya,

maha disyariatkan pula memperbaharui khutbah sesuai dengan sebab

yang ada.

Imam Az-Zuhri (sebagai ulama terkemuka di zamannya)

menjelaskan bahwa khutbah pada keesokan hari raya kurban pada

dasarnya adalah khutbah pada hari kurban itu sendiri, hanya saja para

pemimpin (yakni penguasa bani Umayah) menunda hingga keesokan

harinya.

Ibnu Abi Syaibah berkata. "Waki' telah menceritakan kepada

kami dari Sufl'an Ats-Tsauri. dari Ibnu Juraij. dari Az-Zuhri. dia

berkata. Jl r:?'\e',r;\\ 'Siat ,4t e'i- 
"+x" 

*j * lu' ..,i* nlt ok

.tat qoi SAW biasa berkhutbah pada hari raya kurban, namun para

pemimpin terlalu sibuk pada hari itu. ntaka mereka mengakhirkannya

hingga keesokan harinya)." Riwayat mursal ini dikuatkan oleh

keterangan terdahulu. Berdasarkan riwal'at ini, maka jelaslah bahwa
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Sunnah yang seharusnya adalah berkhutbah pada hari raya kurban,

bukan keesokan harinya.

Adapun perkataan Ath-Thahawi, "Tidak ada seorang pun yang

menukil bahwa beliau mengajari mereka sebab-sebab tahallul",
tidaklah menafikan terjadinya hal itu. Bahkan, dalam hadits Abdullah

bin Amr bin Al Ash telah disebutkan bahwa ia turut menyaksikan

Nabi berkhutbah pada hari raya kurban. Bagaimana bisa Ath-Thahawi
menafikan hal itu. padahal dia juga menukil riwayat Abdullah bin

Amr? Pada sebagian jalur periwayatan hadits di bab ini disebutkan

bahwa beliau bersabda kepada orang-orang saat itu, "Ambillah dariku
manasik (tata cara) haii kalian " Seakan-akan beliau menasihati

mereka dengan nasihat-nasihat tersebut, lalu beliau mengalihkan

perhatian agar mereka menerimanya sebagai Sunnah.

Di antara dalil vang menolak perkataan Ath-Thaha\ti adalah

riwayat yang dikutip oleh Ibnu Majah dari hadits Ibnu Mas'ud. dia

berkata, ii'Ai o'):)Ui,:o'iyv * ,^', 14 io i' .v nt J:i3 Ja

Vla (Rasulutlah SAW bersabda sedang beliau berada di atas tmtanya

di Arafoh, "Apakah kalian mengetahui hari apakah ini?").

Riwayat serupa dinukil oleh Ath-Thabrani dalam kitab Mu'jam
Al Kabir dari hadits Ibnu Abbas. Imam Ahmad meriwayatkan dari

Nubaith bin Syarith bahwa dia melihat Nabi SAW berada di atas unta

merah di Arafah dan sedang berkhutbah. Dia mendengar beliau SAW

bersabda, ?"i y i5U ,l'S pijr r5 :reta y;i 
ie-Ut 

(Hori opaknh yang

lebih hebat keharamannya?" Mereka menjawab, "Hari ini." Beliau
bertanya, "Negeri manakah yang lebih hebat keharamannya?").

Imam Ahmad meriwayatkan hadits yang serupa dari Al Ada' bin
Khalid.

Hadits yang tercantum dalam kitab shahift menyebutkan bahwa

Nabi SAW berkhutbah pada hari raya kurban, dan beliau

menyampaikannya sebelum itu, yakni ketika khutbah di hari Arafah.

Adapun hadits-hadits yang diriwayatkan para sahabat yang
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mcnyatlkan dengan tegas bahwa Nabi berkhutbah pada hari raya

kurban -selain 
mereka yang telah disebutkan terdahulu- di

antaranya; haclits Al Hirmas bin Ziyad yang diriwayatkan oleh Abu

Daud derrgan lathzh. ueu & atlt 'JX- JJ') * i'' ,J' "}t *ft

6,Ii q'y- ,v',nt (Aktt melihat Nabi S.4W herkhutbah di hudupan

munusitt tli ttttrs yntam'u, Al .lad'u , pudu hari ldul Adha [hari ruya

kurbanfi.hadits Abu Umamah' q *j q,l' ii" tU "'4t'-^+l 'cJ.;

l, d, (Aku menc)engttr khutbah Nabi SAW di Mina padu hori raya

kurban\"hadits Mu'adz yang diriwayatkan oleh"',r7 & l' 
'J':t:"it*'

.f i;: &: * it (Rusulullah S,ltl/ berkhutbuh kepada kami,

setlang kami berctdu di Mina). dan hadits Rafi' bin Amr yang

diriwayatkan oleh....rs q ,J6t 
"+\; 

*', ^)b 
lu' ..,La lt'J'v't u?:

;,5 g\ k (Aku melihat Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan

manusil di Mina ketika matcthari telah ,meningSi): 
Bahkan telah

dinukil melalui riwayat mursol Masruq' ''# &',:O i' Se ;t"oi

It e't-(Bahv'asanya J'abi SAW berkhutbah pada hari ra1'a kurban)'

133. Apakah Petugas yang Memberi Minum Jamaah Haji atau

lainnya Bermalam di Makkah pada Malam-malam (Keberadaan

Jamaah Haji) di Mina?

s i, I ,,i1,-L":.-' LiJ.>. t t r,
*J e, 'J

a) J' v'

^t
^lrt )2

, -1lz loz c c,, t o

*--9 Ub J o -,. '; J--9 'l
t5-: -J - l)' J'

t ,.', , , .j ,,- \', .' . ..,
Ct'"e;) t{i, ;ttt qit F Jt ..s nt!

a-

" Luf*h di tempat ini terhapus dari kitab aslinya.
tt Luf-h dr tempat ini terhapus dari kitab aslinya. akan tetapi pernyataan Al Qasthalani memberi

masukan bahna lang nreri$aratkan hadits Rall' bin Amr adalah Abu Daud dan An-Nasa i'
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,.. ( o., tc -..4 i o/. to t3, t

C.*t p--r ;l U;l .5v .r J^>.-'
,44

iPb' *U'oi r,{;h' oy,

1743. Muhammad bin tJbaid bin Maimun menceritakan kepada

kami. Isa bin Yunus telah menceritakan kepada kami dari Ubaidillah.
dari Nati', dari Ibnu Umar RA, "Nabi SAW memberi rukhshah

(keringanan)."

,1t -
---, Ll-\--

o , ', . I o.t
', a})l J-,\)

,a---

.tJil J q

\.J

1744. Yahya bin Musa menceritakan kepada kami, Muhammad

bin Bakr menceritakan kepada kami, Ibnu Juraij mengabarkan kepada

kami, "Ubaidillah telah mengabarkan kepadaku dari Nafi', dari Ibnu

Umar RA bahwasanyaNabi SAW memberi izin...."

;L 'iu 
,nr ''i! ttL oi cL ,;: ;.irr -ri ';'rH GL

1745. Muhammad bin Abdullah bin Numair menceritakan

kepada kami, "Bapakku menceritakan kepada kami. Ubaidillah
menceritakan kepada kami, dia berkata, 'Nafi' telah menceritakan

kepadaku dari Ibnu Umar RA bahwasanya Al Abbas RA memintaizin
kepada Nabi SAW untuk bermalam di Makkah pada malam-malam
(keberadaan jamaah haji) di Mina untuk memberi minum kepada

jamaah haji (siqoyai), maka beliau mengizinkannya'." Riwayat ini
dinukil pula oleh Abu Usamah dan Uqbah bin Khalid serta Abu
Dhamrah.

,1a. z ) !ovb ,gy J.
'i .-ir .-e ivJt)-l)(

4.
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Keteranqan Hadits:

Maksud Inram Bukhari dengan kalimat "atau selain ntereka"

adalah mereka yang terhalang karena udzur (alasan syar'i). baik

karena sakit atau sibuk. seperti orang yallg mengambil kayu bakar dan

para penggembala.

&j 4b ir' 
"L 

te, 
,t 't (Rasultrllah SALIt memberi rukh.rhah).

Dernikian disebutkan secara ringkas. Adapun lafazh yang dinukil Al
Ismaili melalui jalur Ibrahim bin Musa dari Isa bin Yunus (yang

disebutkan pada sanctti di atas) adalah. *j ,lb iO' .& Ar ,.1/,1 Li

3y ht ,1 e r6-i * + Li /6.'Ft \sesungguhnyu Rastiuttah

SALII memberi rukhshcrh [keringananJ bugi Abbas unluk hermulam di
Makkah pada hari-huri [keberadaan .iomaah hajiJ di Minu untuk

memheri minum paru.iumaah haji).

Pada hadits di atas terdapat dalil tentang wajibnya bermalam
(mabit) di Mina dan ini termasuk manasik haji, karena pemberian

rukhshah (keringanan) memberi asumsi bahwa perkara tersebut adalah

wajib. sedangkan izin tersebut dikeluarkan mengingat alasan yang

dikemukakan pada hadits itu. Apabila alasan ini tidak ada ataupun

yang semakna dengannya, niscaya izin untuk tidak bermalam di Mina

tidak akan diberikan. Mereka yang meu'ajibkan hal ini adalah jumhur

(mayoritas) ulama. Sementara dalam perkataan Imam Syaf i serta

salah satu pendapat yang dinukil dari Imam Ahmad dan juga pendapat

dalam madzhab Hanafi dinyatakan bahwa bermalam di Mina (pada

hari-hari Tasyriq) hukumnya sunah. Adapun perbedaan pendapat

tentang wajib tidaknl'a membayar denda akibat tidak bermalam

(ntabit) di Mina. adalah berdasarkan perbedaan pendapat tadi.

Seseorang tidak dikatakan bermalam (mabit) di suatu tempat kecuali

apabila ia melewati sebagian besar malam di tempat itu.

Lalu, apakah izin untuk tidak bermalam di Mina khusus bagi

mereka yang bertugas mengurus air minum jamaah haji dan Al Abbas,
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atau berlaku juga bagi yang lain jika memiliki sifat-sifat yang menjadi

pedoman dalam penetapan hukum tersebut?

Dalam masalah ini terdapat sejumlah pendapat, di antaranya:

Pertama, rukhshah (keringanan) itu khusus bagi Al Abbas.

Kedua, termasuk di dalamnya keluarga Abbas.

Ketiga, termasuk pula suku Al Abbas. yakni bani Hasyim.

Keempat, rukhshah berlaku bagi semua orang yang bertugas

mengurus air minum.

Kelima. rukhshah itu khusus bagi kepengurusan air minum yang

dipegang oleh Al Abbas. Adapun bila urusan ini dipegang oleh orang

lain, maka tidak ada lagi bagi mereka keringanan untuk tidak
bermalam (mabit) di Mina.

Keenam, rukhshah (keringanan) ini berlaku dan bersifat umum.

Inilah pendapat yang benar. Adapun sebab adanya keringanan itu
adalah untuk menyiapkan air minum bagi orang-orang yang

mengerjakan haji.

Kemudian apakah rukhshah (keringanan) ini hanya berlaku bagi

mereka yang menyiapkan air minum atau berlaku pula bagi mereka

yang melakukan hal serupa, seperti menyiapkan makanan atau yang

lainnya? Ada kemungkinan keringanan itu khusus bagi pengurus air
minum atau berlaku bagi mereka yang melakukan tugas serupa.

Sementara itu, Imam Syaf i menyatakan dengan tegas bahwa

keringanan tersebut berlaku pula bagi mereka yang memiliki harta dan

dikhawatirkan akan hilang, atau mereka yang memiliki urusan yang

dikhawatirkan akan luput darinya, atau petugas pemberi minum yang

mengalami sakit. Sementara jumhur ulama hanya memasukkan para

penggembala di dalamnya. Ini adalah pendapat Imam Ahmad dan

dipilih oleh Ibnu Mundzir, yakni pengkhususan hal itu bagi pengurus

air minum dan penggembala unta. Adapun pandangan yang terkenal

dari madzhab Imam Ahmad adalah bahwa keringanan itu khusus bagi
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Al Abbas. sebagaimarla yang dinukil oleh Ibnu Qudamah, penulis

kitab,4l Mutr1hni.

Para ulama madzhab Maliki berpendapat. wajib ntembayat dant

kecuali bagi penggembala. Menurut mereka, barangsiapa tidak

bermalam (mubit) di Nlina tanpa udzur lalasan syar'i), maka ia wajib

membayar dum untuk setiap satu malam.

Sementara Imam syaf i berpendapat bahwa denda untuk setiap

satu malam adalah dengan memberi makan orang miskin. Dikatakan

pula bahwa ia mengatakan denda untuk satu malam adalah bersedekah

dengan satu dirham. sedangkan denda untuk tiga malam adalah

dengan menyembelih hewan. Ini termasuk salah satu pendapat yang

dinukil dari Imam Ahmad. Adapun pendapat yang masyhur dari lmam

Ahmad serta para ulama madzhab Hanali adalah bahwa orang tersebut

tidak dikenai sanksi apapun.

Hadits ini menjelaskan tentang r,r'ajibnya meminta izin kepada

para penguasa berkaitan dengan suatu kemaslahatan (kebaikan) atau

hukum. Sedangkan orang yang mempunyai otoritas dalam hal ini

sepatutnya memberi izin bila hal itu mendatangkan kemaslahatan.

Maksud hari-hari Mina adalah malam ke ll, 12, dan 13 Dzulhijjah

(hari Tasyriq). Dalam rirvayat Rauh dari Ibnu Juraij yang diriwayatkan

Imam Ahmad disebutkan tentang bermalam (mabit) di Mina pada

malam-malam itu. Seakan-akan ia memaksudkan malam ke-l I

Dzulhijjah, sebab malam ini mengiringi hari ifadhah (yakni thawaf

Ifadhah) langsung. Kebanyakan manusia melakukan thawaf Ifadhah

pada hari raya kurban serta hari sesudahnya. yakni tanggal I I

Dzhulhijjah.

134. Melempar Jumrah

J;r.l. 6A)) cU>-b :\G J\3)*?ttJ:"t ;tt
o t,

7,ll t; {"')
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Jabir berkata, "Nabi SAW melempar (umrah) hari raya kurban
pada waktu dhuha. setelah itu beliau melempar setelah matahari
tergelincir."

'ju trait u,",i g?
. z 2, t - o. t ii. 'r,1 '-.-, o ,
€t -P Jl cJL :JV ;'1.1 ;2ri:; irr

,.lt; riti *; (? ,Jv.aj'r:jr +'-Vi; ,*1v $vt s, rit
42. t o 3 .

.U:rJ U*.i.Jl

1746. Dari Wabarah, dia berkata, ..Aku bertanya kepada Ibnu
Umar RA, 'Kapan aku (harus) melempar jumrah?' Dia berkata,
'Apabila imammu telah melempar, maka lemparrah'. Aku kembali
menanyakan hal itu kepadanya, maka dia berkata, 'Kami biasa
menunggu waktunya. Apabila matahari telah tergelincir. maka kami
melempar'."

Keterangan Hadits:

(Bab melempar jumrah), yallrri waktu atau hukum melempar
jumrah. Ulama masih berselisih pendapat dalam masalah ini. Jumhur
ulama berpendapat bahwa hukum melempar jumrah adalah wajib,
maka bagi yang meninggalkannya harus membayar dom
(menyembelih hewan). Sedangkan menurut ulama madzhab Maliki
hukumnya adalah sunah muakkad. Dalam madzhab mereka terdapat
pula riwayat yang mengatakan bahwa melempar jumrah Aqabah
termasuk rukun haji, sehingga apabila ditinggalkan, maka hajinya
tidak sah. Sementara sebagian ulama dalam madzhab ini
mengemukakan pandangan lain, yaitu bahwa melempar jumrah
Aqabah hanya disyariatkan untuk memelihara takbir. Apabila
seseorang tidak melemparnya namun ia bertakbir. maka hal itu telah
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mencukupi. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ibnu .larir dari Aisyah dan

selainnya.

Ge /t e"i *: |o h' e'4t ;'t ,rA-Ss'1 ltat>ir berkota,

"Nobi SAI( melentpar pada hari kurbctn saal dhuha. "). Riwayat ini

disebutkan dengan sened maushul oleh Imam Muslim, Ibnu

Khuzaimah dan Ibnu Hibban melalui jalur lbnu Juraij; Abu Az-Zubair

mengabarkan kepadaku dari Jabir, dia berkata, iO' ..,l.e lt'J?j U;-f)

--i.1Jr J'1., r+ .rul rr J'is ,t:b's -rt, tT- -;J" il-j;Jt i't'*': *V
(Aku me:tihat Rusululloh SAll/ melempar.iumrah saat dhuha pada hari
raya kurban sendiriun, lqlu sesudcth itu beliau melempar setelah

mut a h or i I e rge I i n t' i r ).

Ad-Darimi merirvayatkan dari Ubaidillah bin Musa. dari Ibnu

Juraij riwayat yang siuna seperti lafazh hadits mu'allaq yang

disebutkan Imam Bukhari di atas. Hanya saja pada riwayat itu

dikatakan. .,-Hr )r', y',il.t 1tii.2 (Dan seteloh itu beliau melempar

ketikn matahari tergelincir). Ishaq bin Rahawaih menyebutkan dalam

Musnad-nya dari Isa bin Yunus. dari Ibnu Juraij, Abu Az-Zubair telah

menceritakan kepadaku bahwasanya ia mendengar Jabir...", lalu

disebutkan hadits selengkapnya.

*'rV 'Aiq ;t bl (apobila imqmmu telah melempqr, maka

lemparlah), yakni pemimpin pelaksanaan haji. Seakan-akan Ibnu

Umar merasa khawatir bila orang itu menyelisihi pemimpin haji

sehingga ia mendapat perlakuan yang tidak diinginkan dari imam

(pemimpin). Ketika pernyataan itu diajukan kembali, maka tidak ada

ialan untuk menghindar. Akhimya, dia menceritakan apa yang biasa

mereka lakukan pada masa Nabi SAW.

Ibnu Uyainah meriwayatkan dari Mis'ar melalui sanad seperti di
- .t.

atas, $.6! |?i o\.3ii]i :lJ 'c,ra g*u berkata kepadanya, "Bagaimana

pendapatmu apabila imomku mengokhirkan fwaktuJ melempar? ")

Maka" Ibnu Umar menyebutkan hadits itu kepadanya. Riwayat ini
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dikutip oleh Ibnu Abi Umar dalam Musnad-nya. dan Al lsnraili
menukilnya melalui jalur ini.

Hadits ini menjadi dalil bahwa sunah dalam melempar jumrah
pada selain hari raya kurban (ldul Adha) adalah dengan melemparnya
setelah matahari tergelincir, dan inilah pendapat jumhur ulama.
Namun Atha' dan Thawus berpendapat lain, keduanya
memperbolehkan melempar jumrah sebelum matahari tergelincir
secara mutlak. Lalu para ulama madzhab Hanafi memberi rukhshah
(keringanan) untuk melempar sebelum matahari tergelincir pada hari
Nafar (yakni tanggal 12 dan 13 Dzulhijjah). Sedangkan menurut
Ishaq, orang yang melempar sebelum matahari tergelincir maka ia
harus mengulanginya; kecuali pada hari ketiga (tanggal l3
Dzulhijjah). ia boleh melempar sebelum matahari tergelincir.

135. Melempar Jumrah dari Lubuk Lembah

ot' " i - o l, to. -r.l . , o .o 3t-:i^fit c+;:trjr F c,ll i, gt:Jut; J;*-)t rs?
,;:> il\, o^1, ,Jt- ,W';'q V}; At ct ,;J|'5, * -i

3_z^tzott,

,Jrj q]i .lt &;'A, t;ri & Uji 6-rtr iu" rii

1747. Dari Abdurrahman bin Yazid. dia berkata, "Abdullah
melempar dari lubuk lembah. maka aku berkata, 'Wahai Abu
Abdurrahman, sesungguhnya manusia melemparnya dari bagian atas

lembah!' Dia berkata. 'Demi Dzatyangtidak ada Tuhan (yang berhak
disembah) selain Dia. ini adalah tempat berdiri dimana surah Al
Baqarah diturunkan kepada beliau SAW'."

i,, to, 'r,1.
4I)l Ie slLe;
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Abdullah bin Al Walid berkata, "Sufyan telah menceritakan

kepada kami. Al A'nrasy telah rnenceritakan hal tersebut kepada

kanri."

Keterangan Hadits:

(Bab melempar jumrah dari lubuk lembah)- Seakan-akan hal ini
menunjukkan bantahan terhadap riwayat yang dikutip oleh Ibnu Abi

Syaibah dan lainnya dari Atha', e) rtl. F- oS Pt f iu' o,:, olt'oi
i'**;, (Bahu'asanya A-ctbi SAIY biaso mengambil posisi di ketinggian

opabilu melentpar juntrah). Akan tetapi kedua versi riwayat ini
mungkin dipadukan dengan mengatakan; sesungguhnya yang

dilempar dari lubuk lembah hanyalah jumrah Aqabah karena letaknya
yang berada di tengah lembah. berbeda dengan kedua jumrah yang

lainnya. Pandangan ini diperjelas oleh hadits lbnu Mas'ud yang akan

disebutkan setelah satu bab dengan lafazh, "Ketika melempor jumrah
Aqabah". Begitu pula Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalut santtd

yang shahih dari Amr bin Maimun, dari Umar, e'ijv|lt ?k ,i|t S

qr:rir f i 6f ej q +t ,lt 9t (Bahu,asanya ia ntelihat

Umar ntelempar jumrah Aqaboh [pada tahun dimonq ia terbunuh

serta pada tshun-tahun sebelumnyal dari lubuk lembah). Sementara

disebutkan melalui jalur Al Aswad, W.'i i ?, ?;; G')1& Ul)

(Aku melihqt Umor melempar jumrah Aqabah dari atasnya). Pada

sonad yang kedua ini terdapat Hajjaj bin Artha'ah, dimana ia dikenal

sebagai perawi yang lemah.

136. Melempar Jumrah dengan Tujuh Batu Kecil

t/
Ct.

^l.- r a-1.9
l-J ^\ 

,rb ? Jt ,.i L*:L \r i r*-r'r* ur i-;;v- ? o g-

Hal ini disebutkan oleh Ibnu Umar RA dari Nabi SAW.
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ri(; :'JGj r);-r') ^;.? 1', y;" * 4t'F *',S.st
, -, 

^ 
a zc, . , ,

&t ql! .lt ob;'At {ry & Uii qnt e't
1748. Dari Abdurrahman bin Yazid, dari Abdullah RA

bahwasanya ia sampai ke jumrah Al Kubra lalu mengambil posisi
dimana Ka'bah berada di sebelah kirinya dan Mina di sebelah

kanannya, lalu ia melempar dengan tujuh batu kecil (kerikil) seraya

berkata, "Demikian (cara) melempar orang yang diturunkan
kepadanya surah Al Baqarah (Rasulullah) SAW."

137. Orang yang Melempar Jumrah Aqabah Lalu Menempatkan
Ka'bah di Sebelah Kirinya

1749. Dari Abdurrahman bin Yazid bahwasanya dia
melaksanakan haji bersama Ibnu Mas'ud RA, maka ia melihatnya
melempar jumrah Al Kubra dengan tujuh batu kecil, dia menempatkan
Ka'bah di sebelah kirinya dan Mina di sebelah kanannya kemudian
berkata. "Ini adalah tempat berdiri orang yang diturunkan kepadanya
surah Al Baqarah (Rasulullah)."

Keterangan Hadits:

(Bob melempar jumrah dengan tujuh batu kecil, hal ini
disebutkan oleh lbnu Umar dari Nabi SArn. Imam Bukhari
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mengisyaratkan kepada hadits lbnu Umar yang akan disebutkan

dengan sanotl yang lengkap setelah dua bab. Judul bab tersebut

merupakan bantahan terhadap riwayat yang dinukil Qatadah dari Ibnu

[Jmar. dia berkata g'- \i c,*' l$t *'t J[t U (Aku tiduk pecluli

apukah uku melempar iumrah dcngan enam qlalt lu.iuh kerikll), dan

Ibnu Abbas mengingkari hal itu. Sementara Qatadah tidak mendengar

langsung riwayat dari Ibnu Umar. Riwayat ini telah dikutip oleh lbnu

Abi Syaibah melalui jalur Qatadah. Sementara itu, telah diriwayatkan

pula melalui jalur Muiahid dengan lafazh. * ie X, t*,,, i'-, i
(Barungsiapu melem1tor dengan enam buttt, maka tidak ada sanksi

apapun atasny(i. Sedangkan dari jalur Thawus dikatakan. :?'Jlbr-
(hendaknya ia bersedekah tlengan sesuatu). Lalu dari Imam Malik dan

Al Auza'i disebutkan. "Barangsiapa melempar kurang dari tujuh batu,

lalu ia tidak dapat melengkapinya dengan segera. maka ia wajib

membayar dont." Adapun para ulama madzhab Syaf i berkata,

"Denda karena melempar jumrah yang kurang satu kerikil adalah

bersedekah sebanyak satu mud, apabila kurang dua kerikil maka

bersedekah dengan dua mud. sedangkan apabila kurang tiga batu atau

lebih maka harus membayar dom." Dari ulama madzhab Hanafi

dikatakan, "Apabila meninggalkan kurang dari setengah jumlah ketiga

jumrah. maka hendaknya bersedekah dengan setengah sfta'. Namun

bila kurang dari itu. maka tidak ada sanksi."

138. Mengucapkan Takbir Setiap Kali Melempar Satu Kerikil

,i,, oi, ^., i. , 6,. z .ztoz

*: *.1r ..,I.a dl ;.p t-€.c

Hal ini disebutkan Ibnu Umar RA dari Nabi SAW.

';'i c)
,t

6t-'J\

\,. z zzt tc.t.'2'.
4!l -.b , -e-c '.rl o 5 )l>JJJ.J

t o . 'r.1 ,r(,i
r..:-rg, :JE j^^cYt :,e'4t;'

tr,o

,\ ,L - t-;.-r.Jl
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1750. Dari Al A'masy. dia berkata, "Aku mendengar Al Hajjaj
berkata di atas mimbar, "Surah yang disebutkan di dalamnya sapi

betina (Al Baqarah). surah yang disebutkan di dalamnya keluarga

lmraan (Aali 'lmraan). surah yang disebutkan di dalamnya wanita-
wanita (An-Nisaa')'." Al A'masy berkata- "Aku menyebutkan hal itu
kepada Ibrahim. maka dia berkata. "Abdurrrahman bin Yazid
menceritakan kepadaku bahw,a dia pernah bersama Ibnu Mas'ud RA
ketika melempar jumrah Aqabah. Dia mengambil posisi di tengah

lembah hingga ketika sejajar dengan pohon, dia membelakanginya

lalu melempar tujuh batu kecil (kerikil) seraya bertakbir setiap kali
lemparan. Kemudian berkata. 'Dari tempat ini --demiDzat yang tidak
ada Tuhan selain Dia- berdiri orang yang diturunkan kepadanya

surah Al Baqarah (Nabi) SAW'."

Keterangan Hadits:

Hadits Ibnu Umar tersebut akan diterangkan setelah satu bab.

' z.? t o.

6ta.iJt |>Li (aku mendengar Al Hajjai). Yakni Al Hajjaj Ibnu

Yusuf, seorang p"ngruru yang terkenal. Al A'masy tidak bermaksud

menukil riwayat darinya, sebab dia bukan orang yang memiliki
kapabilitas di bidang ini. Akan tetapi Al A'masy hanya bermaksud

menceritakan kisah yang menerangkan kesalahan Al Hajjaj
berdasarkan keterangan orang yang dapat dijadikan pegangan dalam
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hal ini. Berbeda dengan Al Haj.ia.i yang tidak membolehkan

menisbatkan suatu suralr kepada nama seseorang, maka lbrahim An-

Nakha'i membantah pendapatnya dengan mengemukakan riwayat dari

Ibnu Mas'ud yang membolehkan hal tersebut.

il,i,t it* (,Iumruh Aqabah). Disebut juga jumrah Al Kubra,

dimana letaknya tidak termasuk dalam wilayah Mina, bahkan

merupakan perbatasan Mina dari arah Makkah. Di sinilah Nabi SAW

mengadakan baiat dengan kaum Anshar sesaat sebelum hijrah. Jumrah

adalah nama kumpulan batu-batu kecil. dinamakan demikian karena

manusia berkumpul di tempat itu. Dikatakan 'tajammara" artinya

berkumpul. Ada pula )'ang mengatakan bahwa bangsa Arab meny'ebut

batu-batu kecil dengan nama 'jimaar'. maka 'Jumrah" diambil dari

nama sesuatu .yang menjadi konsekuensinya. Ada pula yang

mengatakan bahwa ketika Adam atau lbrahim dihadang oleh iblis,

maka ia pun melemparinya dengan batu yang ada di hadapannya,

maka tempat tersebut dinamakan seperti itu.

Wjet (ntembelakanginya), yakni membelakangi pohon. Hal ini

menunjukkan bahwa di tempat jumrah ada pohon. Ibnu Abi Syaibah

meriwayatkan dari Ats-Tsaqafi, dari Ayyub, dia berkata. 7Ar c;-it

:'P, ,t u'y';2Uj il.ui (Aku melihat Al Qasim, Solim dctn Nafi'

melempar dari samping pohon). Sementara disebutkan melalui jalur

Abdunahman bin Al Aswad. 
- 

,1 +lt ,lt i';lt 7'sQ t>t its 'rfi

q.6i ,t f (Apabila telqh melewati pohon, maka dia melempar

jumrah Aqabah dari bav,qh saluh satu dahannya).

;jt 6ia melempar), yakni jumrah. Dalam riwayat Al Hakam

dari Ibrahim pada bab sebelumnya disebutkan, ,fi :#- C'*)t|tr

^tU C (Beliau menempatkan Ka'bah di bagian kirinya dan Mina di

bagian kanannya). Sementara dalam riwayat Abu Shakhrah dari

Abdurrahman bin Yazid. seperti yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi
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disehutkan. iilijr 
'JJL.y 

qstjt :tZ,r 'alitr |-b ), *; .,;i ril (Katika

Abdullah mendalangi jumrah Aqabuh, dia mengambil posisi cli tcngah
lembah lalu menghadap ke kiblal). Namun yang benar adalah riwayat
sebelumnya. Sedangkan riwayat At-Tirmidzi ini tergolong syadz,
karena dalam sanad-nya ada Al Mas'udi. perawi yang hafalannya
rancu. Riwayat pertama merupakan pendapat jumhur ulama. Ar-Rafi,i
dari kalangan madzhab Syaf i menegaskan bahwa seorang yang
melempar hendaknya menghadap ke arah jumrah dan membelakangi
kiblat. Tapi ada pula yang berpendapat hendaknya menghadap kiblat
dan menempatkan jumrah di arah kanannya. Namun para ulama telah
sepakat tentang bolehnya melempar jumrah dari arah mana saia, baik
menghadap. menempatkan di arah kanan maupun kiri, dari arah atas
maupun dari arah bawah, atau dari tengahnya. Adapun perselisihan
hanya berkenaan dengan posisi yang lebih utama.

*': * ir' ..J:" r;1r 'a;;; * Uli sjr iri Qempat berdiri
orang yang diturunkan kepadanya surah Al Baqarah). Ibnu Al
Manayyar berkata, "Abdullah menyebutkan surah Al Baqarah secara
khusus dikarenakan di dalam surah ini Allah SWT menyebutkan
melempar jumrah, maka dia hendak mengisyaratkan bahwa perbuatan
Nabi SAW itu menjelaskan maksud Al eur'an.,'

Saya (lbnu Hajar) tidak mengetahui di bagian mana disebutkan
masalah melempar jumrah dalam surah Al Baqarah. Bahkan,
nampaknya dia bermaksud mengatakan bahwa kebanyakan amalan
haji terdapat dalam surah Al Baqarah, maka seolah-olah dia berkata,
"lni adalah tempat yang diturunkan kepadanya hukum-hukum tentang
ibadah haji." Maksudnya. untuk mengingatkan bahwa amalan-amalan
haji bersifat tauqifi (berdasarkan wahyu semata). Ada pula yang
berpendapat bahwa disebutkannya surah Al Baqarah secara khusus
adalah karena surah ini sangat panjang, memiliki kedudukan yang
agung dan memuat hukum yang sangat banvak. Atau, sebagai isyarat
disyariatkannya berdiam lama di tempat itu seperti panjangnya surah
Al Baqarah.
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Fladits ini sebagai dalil untuk melempar batu satu-persatu

berdasarkan lafazh. "Berlukbir putla scliap kali melempurkan sulu

batu". sementara Nabi telah bersabda" "Ambillah dariku manasik

kalian." Atha' dan Abu Hanifah tidak berpandangan seperti itu,

keduanya berkata. "Apabila seseorang melemparkan tujuh batu itu

sekaligus, maka itu telah mencukupi (sah)."

Faidah lainnya adalah sikap para sahabat yang senantiasa

memperhatikan segala gerak maupun diamnya Nabi SAW. terutama

mengenai amalan-amalan haji. Hadits ini menjelaskan pula tentang

bertakbir ketika melentparkan batu ke arah jumrah. Sementara para

ulama sepakat bahwa apabila seseorang tidak mengucapkan takbir,

maka tidak ada sanksi untuknYa.

Catatan

Muhammad bin Abdurrahman bin Yazid An-Nakha'i

menambahkan dari bapaknya 
-sehubungan 

dengan hadits ini- dari

Ibnu Mas,ud, rji3 ,tj')';6+'iVr frxi ,jri yt :'F ;i ,t L'j 6J'ii

t';il (setelah selescti melempar iuntrah Aqabah, moka beliau

mengucapkan "Ya Allah, jadikanlah ia haji yang mabrur dan dosa

yang diampuni.").

139. Orang yang Melempar Jumrah Aqabah dan Tidak Berdiam

Lama di Tempat itu

Ibnu Umar RA mengatakannya dari Nabi SAW.

- rATgt L BAARr

*i y il' ;; '4t ,f t;i:L \t -ur;i ur )sv

46(J



Keterangan

(Bab orung yang melempar jumrah Aqubah dan liduk berdium

lama di temput ilu. lbnu Umur mengalukctnnya dari Nabi SAil).
Riwayat lbnu Umar ini akan disebutkan dengan sunad yang ntuushul

pada bab sesudahnya. Imam Ahmad telah meriwayatkan pula dari

hadits Amr bin Syu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya dengan riwayat

yang sama seperti itu. Kami tidak mengenal adanya perbedaan

pendapat mengenai hal ini.

140. Apabila Melempar Dua Jumrah, Hendaknya Berdiri
Menghadap Kiblat dan Memilih Tempat yang Datar

rk'fi
t i '--.
aJ-o:.r

1751. Dari Salim, dari Ibnu Umr RA bahwa dia biasa melempar
jumrah Ad-Dunya dengan tujuh batu kecil (kerikil), dia bertakbir

setiap kali selesai melemparkan satu batu. Kemudian dia maju dan

memilih tempat datar seraya menghadap kiblat, dia berdiri dalam

waktu yang lama. lalu berdoa dengan mengangkat kedua tangannya.

Kemudian dia melempar jumrah l{ustha (tengah), lalu mengambil
posisi ke arah kiri seraya bertahlil dan berdiri menghadap kiblat. Dia
berdiri dalam waktu lama serta berdoa, lalu mengangkat kedua

tangannya dan berdiri dalam waktu yang lama. Kemudian dia

melempar jumrah Aqabah dari lubuk lembah. Dia tidak tinggal lama
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di samping jumrah ini. Setelah itu dia berbalik dan berkata, "Demikian

aku melihat Nabi SAW melakukannya."

Keterangan Hadits:

(Bab apabila nrclempar dua .iumrah hendoknya berdiri

menghaclap kiblat sertT mencari lempal yang datar). Maksud dua

jumrah adalah selain jumrah Aqabah (umrah Ula dan Wustha)-

Jumrah Aqabah inilah 1'ang pertama kali dilempar pada hari pertama,

dan yang terakhir dilempar pada setiap hari setelah itu.

Adapun maksud jumrah Ad-Dunya adalah jumrah yang terletak

dari dekat masjid Khaif. atau dinamakan juga jumrah Ula (yang

pertama), yaitu jumrah ,vang dilempar pertama kali pada hari kedua

dan ketiga.

lr:,lJ' 
'ori ,slJ- i ,,-Pr,jt €', j (Kemudian dia melempar

jumrah Wustha laly mengambil posisi ke arah ftiri), yakni berjalan ke

arah kiri, ke suatu tempat dimana ia bisa tinggal di tempat itu untuk

berdoa tanpa terkena lemparan orang-orang yang sedang melempar

jumrah. Sementara dalam riwayat Sulaiman disebutkan, "Kemudian

dia melempar jumrah Wustha, lalu mengambil posisi aroh kiri."

Sedangkan dalam riwal'at Utsman disebutkan, "Kemudian dia turun

ke arah kiri di dekat len$ah, lalu berdiri menghadap kiblat-"

141. Mengangkat Kedua Tangan di Samping Jumrah

Ad-Dunya (Ula) dan Wustho

c?
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1752. Dari Salim bin Abdullah bahwa AMullah bin Umar RA
melempar jumrah Ad-Dunya (Ula) dengan tujuh batu kecil, kemudian
bertakbir setiap selesai melempar satu batu, lalu maju dan mencari
tempat datar, kemudian berdiri menghadap kiblat dalam waktu yang

Iama. Dia berdoa seraya mengangkat kedua tangannya, kemudian
melempar jumrah wustha seperti itu, lalu mengambil posisi arah kiri
dan mencari tempat datar. Dia berdiri menghadap kiblat dalam waktu
yang lama- lalu berdoa seraya mengangkat kedua tangannya,
kemudian melempar Jumrah Aqabah dari arah lubuk lembah dan tidak
berdiam di sisinya. Lalu berkata, "Demikian aku melihat Rasulullah
SAW melakukannya."

Keterangan Hadits:

Ibnu Qudamah berkata, "Kami tidak mengenal seorang pun
yang menyelisihi isi hadits Ibnu Umar ini kecuali yang diriwayatkan
dari Malik, yakni tidak mengangkat tangan saat berdoa seterah

melempar jumrah." Sementara Ibnu Mundzir berkata, ..Aku tidak
mengetahui seorang pun yang mengingkari mengangkat tangan saat

berdoa di samping jumrah kecuali apa yang dinukil dari Ibnu Al
Qasim dari Malik."

Ibnu Al Manayyar membantahnya, yaitu apabila mengangkat
tangan di tempat ini termasuk Sunnah yang benar-benar dinukil dari
Nabi SAW, tentu penduduk Madinah mengetahuinya. Namun syaikh
tidak menyadari bahwa orang yang meriwayatkan masalah tersebut
adalah ulama terkemuka di Madinah dari kalangan sahabat.
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Sedangkan anaknya, Salim. termasuk salah satu di antara tujuh ulama

besar Madinah. Lalu perawi dari beliau (yaitu lbnu syihab) adalah

seorang ulama di Madinah yang berpindah ke Syam. Maka. siapa lagi

ulama Madinah jika bukan mereka?

142. Berdoa di SamPing Dua Jumrah

d {;A\ ,s', \,\"'ik *t *\t -k it'J;'' ui"G}\t *
?:ni,r;,!j*k'K7q; *U; i* 4
,iy"i ti';'';!J.',:6': i\;u?v I' J;:a G; \#61

')fi i1^. i'' i? 3" :W *rU'* a;,ttt ?t*sr

t! 'o.' o',' ,1,,', ill;jr W:r* ct;')t 4 U ,tQt'ot;t' ,-fL- i+ :'- , o . e ...);, 
;v;G-'.f +'K 7t*- *rU'* yt'+,4t'

'), 
*; l,L'L ,'q,;lr'S\3 t-^:rb t\}3-* n

l.&' ;t'ik) *': +irt ,b'4' .f y.i:*i* Yt'il
.',";l;

1753. Dari Az-Zthri (diriwayatkan) bahwasanya Rasulullah

sAw apabila melempar jumrah yang dekat dengan masjid Mina (ula)'

beliau melemparnya dengan tujuh batu kecil (kerikil) seraya bertakbir

setiap kali melempar satu batu. Kemudian beliau maju ke depannya

dan berdiri menghadap kiblat dengan mengangkat kedua tangan untuk

berdoa. Beliau memperlama berada di tempat itu. Kemudian beliau

mendatangi jumrah yang kedua dan melempamya dengan tujuh batu

kecil (kerikil), seraya bertakbir setiap kali melemparkan satu batu'

Kemudian beliau turun ke arah kiri di dekat lembah dan berdiri

menghadap kiblat dengan mengangkat kedua tangan untuk berdoa.
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Kemudian mendatangi jumrah yang terletak di Aqabah dan
melemparnya dengan tujuh batu kecil (kerikil). lalu beliau berbalik
dan tidak tinggal lama di sisi jumrah tersebut. Az-zuhri berkata. "Aku
mendengar salim bin Abdullah menceritakan seperti ini dari
bapaknya, dari Nabi SAW, dan lbnu Umar melakukannya."

Keterangan Hadits:

... '+ ,UllJt je (Az-Zuhri berkata, .,Aku mendengar...,,).

Yakni. melalui sanad yang disebutkan di awal hadits. ulama tidak
berbeda pendapat bahwa sanad seperti ini adalah moushul. Tujuannya
adalah mendahulukan matan daripada sebagian sanad. Namun, para
ulama berbeda pendapat dalam membolehkan har itu. Sementara itu,
Al Karmani mengemukakan pendapat yang janggal. Menurutnya,
hadits ini tergolong hadits mursal Az-zuhi. Hadits ini tidak dapat
digolongkan sebagai hadits moushul hanya karena apa yang
disebutkan pada bagian akhir. yaitu kalimat "Menceritakan seperti
itu". dan tidak mengatakan "Menceritakan hal yang sama,,. Akan
tetapi seorang ahli hadits ketika mengatakan "seperti itu" hanya
memaksudkan hadits itu sendiri. Hal ini sama seperti sikap seorang
perawi yang menyebutkan matan suatu hadits lengkap dengan sanad-
nya lalu menyebutkan sanad lain tanpa menyebutkan matan-nya,
bahkan hanya mengatakan "seperti itu". Dalam hal ini tidak ada
perbedaan pendapat di antara ahli hadits dalam menetapkan bahwa
yang demikian termasuk hadits mqushul. Demikian pula menurut
mayoritas mereka apabila dikatakan "semakna dengannya,,, berbeda
dengan mereka yang tidak memperbolehkan menukil riwayat dari segi
maknanya saja.

Hadits tersebut telah diriwayatkan Al Ismaili dari Ibnu Najiyah,
dari Muhammad bin Al Mutsanna dan selainnya, dari Utsman bin
Umar. Dia berkata pada bagian akhimya. "Az-Z./,vi berkata, .Aku

mendengar Salim menceritakan tentang ini dari bapaknya, dari Nabi
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2.

3.

5.

6.

SAW'." Maka. diketahui bahwa makna perkataannya "Seperti itu"
adalah "tladits itu sendiri".

Pelaiaran vans dapat diambil

1. Disyariatkan mengucapkan takbir setiap kali n'relempar satu

batu. Para ulama telah sepakat bahwa meninggalkannya tidak

dikenai sanksi apapun. kecuali Ats-Tsauri, dia berkata, "Orang

seperti itu harus bersedekah dengan memberi makan; dan

apabila ia membayar dom, maka itu lebih aku sukai."

Melempar jumrah dengan tujuh batu.

Menghadap kiblat setelah melempar serta berdiri di tempat itu
dalam waktu )'ang lama. Penafsiran perbuatan ini telah

disebutkan dalam riwayat yang dikutip oleh Ibnu Abi Syaibah

melalui sanad .vang shahih dari Atha', + itr 'rL it o€

apritlV6 :,! F'J,.jzJit 
(Biasctnya lbnu (imar bercliri tli sisi

kedua jumrah, samo seperti lomanya dia mentbaca surah Al
Baqarah).

Menjauh dari tempat melempar ketika akan berdoa agar tidak

terkena lemparan orang lain.

Disyariatkan mengangkat kedua tangan saat berdoa.

Tidak berdoa dan tidak berdiri lama di samping jumrah Aqabah.

Imam Bukhari tidak menyebutkan keadaan orang yang

melempar dengan berjalan dan menunggang kendaraan.

Sementara Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dengan sanad yang

shahih. f4l"3 ,,i f9' Jl # u,i * it tti (Boh*oronyo

Ibnu Umor biasa berjalan koki ke jumrah, baik saat ryy.i
maupun kembali). Dari Jabir disebutkan, 6j\? d/ )! LJ; ) irtf
(Bahwasanya beliau tidak menaiki kendaraan kecuali karena

suatu kebutuhan).

4.

fi6 _ FATIIUT BAARI



143. Memakai Wangi-wangian Setelah Melempar Jumrah
dan Mencukur Sebelum (Thawal) Ifadhah

-:.u') ,fi "pi rr-,)-
^,'). i. i, 1at- r_"ai
dl Jf..a dll J.*-' t4,.b

:.";'.or'..?-co tb- jl _lp J-l ;.-

t.-i . . t'4 .'o,. t o . o i,oLl 1* 4;l f-t Jl J ,* )t * :C

,i"*,1; i, e)1xv'e ,lA
:,,,.c1.o .., t., ,:-- ',rA') ?';t; G6 Ut &j &

r,Ol,O1,,/

't",9+J9 4:

1754. Dari Abdurrahman bin Al Qasim bahwasanya ia
mendengar bapaknya ---orang yang utama pada masanya- berkata,
"Aku mendengar Aisyah RA berkata, 'Aku memakaikan wangi-
wangian kepada Rasulullah sAw dengan kedua tanganku ini ketika
beliau ihram dan untuk tahollul-nya, dan ketika beliau tahallul
sebelum thawaf . Dan Aisyah membuka kedua tanganny,a.',

Keterangan Hadits:

Kesesuaian hadits yang disebutkan dengan judul bab adalah
bahwa ketika Nabi SAW berrolak dari Mudzdalifah, Aisl,ah tidak
berjalan beriringan dengan beliau. Telah dinukil melalui jalur yang
shahih bahraa Nabi senantiasa menaiki kendaraannya hingga
melempar jumrah Aqabah. Hal ini menunjukkan bahwa Aisyah
memakaikan minvak wangi kepadanya setelah beriau melempar
jumrah. Sedangkan mencukur sebelum (thawa0 Ifadhah dapat dilihat
dari apa yang Nabi lakukan. dimana beliau mencukur rambutnya di
Mina setelah melempar jumrah. Dalil tentang mencukur rambut
sebelum thawaf Ifadhah pada hadits Aisyah dapat dipahami dari
penggunaan wangi-wangian, sebab memakai wangi-wangian hanya
diperebolehkan setelah tahallul. sedangkan tahallul pertama dapat
dilakukan setelah mengerjakan dua dari tiga hal berikutr yaitu
melempar jumrah, rnencukur rambut dan thawaf. Seandainva Nabi
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tidak mencukur setelah melempar jumrah, maka beliau tidak akan

memakai wangi-wangian.

Dalam hadits ini terdapat dalil bagi mereka yang membolehkan

menggunakan wangi-wangian dan apa yang dilarang saat ihram

setelah tahallul awal. Namun. Imam Malik tidak membolehkannya.

Pendapat Imam Malik ini telah dinukil pula dari Umar. Ibnu Umar dan

selain keduanya. Hadits ini telah diterangkan pada bab "Memakai

Wangi-wangian Saat lhram".

Catatan

Lafazh {;i 'h bermakna ketika hendak ihram. Sedangkan

lafazh 'Pi ',f bermakna setelah selesai tahallul. Demikian makna

kedua lafaztr tersebut. karena memakai wangi-wangian saat ihram

tidak diperbolehkan. Demikian juga memakai wangi-wangian ketika

hendak tahallul. sebab orang yang ihram dilarang memakai wangi-

wangian.

144. Thawaf Wada'

-? ", tli.,r.at *Je trl! lu,
1755. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Manusia diperintahkan

agar akhir dari segala urusan mereka itu adalah di Ka'bah, hanya saja

wanita yang haid diberi keringanan."

c c, t t'.o), o.1 t ,lr, . I

f^-t6.e ,rl d-py Jl u"lJl J,.l
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1756. Dari Qatadah, sesungguhnya Anas bin Malik RA
menceritakan kepadanya bahwa Nabi SAW shalat Zhuhur, Ashar,

Maghrib dan Isya. kemudian tidur sejenak di Al Muhashshab, lalu
naik kendaraan menuju Ka'bah dan thawaf di sana.

Riwayat ini juga dinukil oleh Al-Laits, "Khalid telah

menceritakan kepadaku dari Sa'id. dari Qatadah bahwa Anas bin
Malik RA menceritakan kepadanya dari Nabi SAW."

Keterangan Hadits:

An-Nawawi berkata, "Hukum thawaf Wada' adalah wajib. Jika

ditinggalkan, maka wajib membayar dam menurut mayoritas ulama.

Sementara menurut Imam Malik, Daud dan Ibnu Mundzir adalah

sunah, dan tidak ada sanksi bila ditinggalkan. Akan tetapi Ibnu

Mundzir dalam kitabnya Al Ausath mengatakan bahwa hukumnya

adalah wajib karena adanya perintah untuk mengerjakannya. hanya

saja apabila ditinggalkan tidak ada kewajiban untuk membayar denda

apapun."

u"tlt'fi (manusia diperintoh). Demikian yang terdapat dalam

riwayat Abdullah bin Thawus dari bapaknya, yang menggunakan kata

ke4a pasif (tanpa menyebutkan subjek), dan subjek yang dimaksud

adalah Nabi SAW. Begitu pula halnya dengan kata,'ue.'1 (diberi

keringanan). Sufran telah meriwayatkan dari Sulaiman Al Ahwal dari

ei sY;;1 ti;;rs f .\;
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Thawus dengan menisbatkannya langsung kepada Nabi SAW, yaitu

dengan lafazh. "Telah diriwayatkan dari tbnu Abbas, dia berkata, Jti

;- "bi u'*it ,&j ^)t io' p I' ir; 
'Jv! ,&j'F g'0"j,?l;At

..-ll :y 'f\ o';*, (Mttnusia herrolttk dcrri Mina ke segala arah,

muka Rasulullah SAW' bersabda, "Jungonlah salah seorang di antarct

kalian kembali [ke negerinya] hinggu ia akhir seluruh urusqnnya

ctdalah di Ka'buh.")." Hadits ini dan sebelumnya telah diriwayatkan

oleh Imam Muslirn dari Sa'id bin Manshur. dari Sufyan, lalu dia

memisahkan antara keduanya. Seakan-akan Thawus telah

menyampaikan hadits itu melalui dua jalur. Oleh sebab itu, dalam

setiap riwayat yang dinukil darinya terdapat keterangan yang tidak
terdapat dalam riwayat 1'ang lainnya.

Pelaiaran yang danat diambil

l. Hukum thawaf Wada' adalah wajib, karena ada perintah dan

penekanan akan hal itu, serta adanl'a rukhshah (keringanan) bagi

orang yang haid untuk tidak melakukannya. Sedangkan

keringanan itu tidak diberikan kecuali dalam urusan yang sangat

ditekankan.

2. Hadits ini dijadikan dalil bahwa thaharah (keadaan suci)

merupakan syarat sahnya thawaf. sebagaimana akan dijelaskan
pada bab sesudahnya.

145. Apabila Wanita Mengalami Haid Setelah Melakukan Thawaf
Ifadhah
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1757. Dari Aisyah RA bahwasanya Shafiyah binti IJuyay (istri
Nabi SAW) mengalami haid. Maka aku (Aisyah) menceritakan hal itu
kepada Rasulullah SAW dan beliau bersabda. "Apakah ia ctkon

menjadi penghalang bagi kita2" Mereka berkata, "sesungguhnya ia
telah melaksanakan thawaf Ifadhah." Beliau bersabda, "Jika demikian,
ia tidak menjadi penghalang."

ti;, f t;4:; h, *; cC ir t;t" iy' $i oi 
^"5* 

y
,S'i Ln, U?-*'ti ) :rjv .'r;s ,rl',SG g.*G "; '3;;rb

'#}d .t;*;u-r;,t;i .tU *A, f: r\r, iSs ,a,
:. > " - 

t-.,/- t ,,- ,.. , ._t . -t tt L-dfe *;;tiJ"nG itt "^i:. .-,-ro'-';i,-L 3' 'yu
,rrf-rrrr. Dari Ikrimah O**urunru p.nOrart Madinah

bertanya kepada Ibnu Abbas RA tentang wanita yang thawaf
kemudian haid? Dia berkata kepada mereka. "la boleh berangkat
meninggalkan Mina." Mereka berkata, "Kami tidak akan berpegang
dengan perkataanmu dan meninggalkan perkataan zaid." Dia berkata,
"Apabila kalian telah sampai di Madinah, maka tanyakanlah!,, Ketika
mereka sampai di Madinah, mereka pun menanyakan hal itu, dan di
antara yang ditanla adalah Ummu Sulaim, maka dia menceritakan
hadits Shafiyah. Iftalid dan Qatadah juga meriwayatkannya dari
Ikrimah.

:JG I4Z- ,,
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1760. Dari Ibnu Thawus, dari bapaknya' dari Ibnu Abbas RA,

dia berkata. "Bagi wanita yang haid diberi keringanan untuk berangkat

(meninggalkan Mina) apabila telah melakukan thawaf lfadhah-"

-a 
r, r. .. t z c

Q;t tJ*'-* ct li;] :3u

AJe', *'t *?'i;* o;t
1761. Dia berkata. "Aku mendengar Ibnu Umar berkata,

'sesungguhnya ia tidak boleh berangkat'. Kemudian aku

mendengamya setelah itu berkata. 'sesungguhnya Nabi SAW telah

memberi keringanan kepada mereka'."

*, *\t& 4t(L} 'Uu,& h' 'o1: 
^-..e *

i', .rr'rtbi *i y\' ,* ,t'?i ,q/t'tY o;'t,
'r" A Jg u 'JtL' q$t 'o; ok-1 ,E lt ;J';\ t;2)l

,:u^ 'dza,lrr*J, A 'jJ- f J l:p -F': ,*t1^211 ^1t;,

U 'Uu 
pt '^t) "^*At {'tk A" .* ;: \LG &Cr

t..3 t1 :Jtt .6;? {b', ?. e'r. |*tLbi k .irt 
'Ji'.,

; =J- ot 
/ (J- . -.

Jt *t t q';u,i6 .Y 'tjj es e.q 4r. qF
'2 ) o zz t .ik', ;k ik !:*';j ;r) J^6 -;r

'Ct|:e ?'c"'*'*G-) .1'F. eG 4, J\ q:Sr

i;,,* f "i','ay,t:t, k u b:*, *' \t *
* #i Ss r:t i 'ai .qv, 'dU x 'iu .t ,UG tiSr

472 - FATHI'L BAARI



;.e .t 
'L-ii iiJ ss', :L-x ';', i'rU 6i .)i iaii ey:

.) :ali € ;r*- ;t ";;
1762. DariAisyah RA, dia berkata, ..""*, U",r* U"r.u-u NuUi

sAW dan tidak mengira kecuali (akan mengerjakan) haji. Nabi SAW
datang dan thawaf di Ka'bah serta (Sa'i) di antara Shafa dan Marwah,
lalu tidak tahallul (keluar dari ihram), dan beliau membawa hewan
kurban. Maka, thawaflah para istri dan sahabat bersama beliau. dan di
antara mereka yang tidak membawa hewan kurban melakukan
tahallul." Lalu dia (Aisyah) mengalami haid, dan kami pun
melakukan seluruh manasik haji. Ketika malam Al Hashbah 

-malamkeberangkatan pertama- dia (Aisyah) berkata. ,.wahai 
Rasulullah.

semua sahabatmu kembali dengan haji dan umrah selain aku!,,Beliau
bersabda, ",4pakah engkru tidak rhau,af di Ka'bah pada maram
kedatangan kita?" Aku (Aisyah) berkata. ,.Tidak." Beliau bersabda,
"Keluarlah bersama saudaramu ke Tan'im, lalu ihramlah untuk
umrah. Dan u'aktu yang telah ditentukan bagimu adarah tempar ini
dan itu." (Aisyah berkata), "Aku pun keruar bersama Abdurrahman ke
Tan'im, lalu aku ihram untuk umrah. Kemudian Shafiy,ah binti Huyay
mengalami haid, maka Nabi SAW bertanya. 'Aqrao halqoo (mandul
dan kesialan),1e sesungguhnya engkau mengharangi (keberangkatan)
kita. Apakah engkou terah thawaf pada hari kurban?, Shafiyah
berkata, 'Ya'. Maka Nabi bersabda,'Tidqk mengapa, berangkatrah!,
Lalu aku bertemu dengannya saat menanjak kepada penduduk
Makkah sedang aku menurun, atau aku sedang menanjak dan beliau
menurun." Musaddad berkata, ,.Aku berkata, ,Tidak,.,, Jarir juga
meriwayatkan bersamanya dari Manshur mengenai perkataannya,
"Tidak".

Aqrua (semoga Allah menjadikannya mandul/tidak Lreranak) holqao (semoga kesialan meninpa
keluarganya). ini adarah doa yang tidak dimaksudkan makna yang sebe n*nyu. ihohih Musrim 123571
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Keteranqan Hadits:

(llab apubila u'unita mengulami haid setelcth thawul'Ifadhah).

Yakni, apakah ia waiib melakukan thawaf Wada' atau tidak. Apabila
wajib, maka apakah dapat ditutupi dengan membayar dam alau tidak?

Makna judul bab ini telah disebutkan pada pembahasan tentang haid

dengan judul bab "Wanita Mengalami Haid setelah Thawaf lfadhah".

Ibnu Mundzir berkata. "Para ahli fikih di berbagai negeri

berkata. 'Tidak ada keriajiban bagi wanita haid yang telah melakukan

thawaf Ifadhah untuk thawaf Wada'."

Telah diriwayatkan dari Umar bin Khaththab, Ibnu Umar dan

Zaidbin Tsabit bahr,ra mereka memerintahkan wanita yang demikian

untuk tetap tinggal hingga dapat melakukan thawaf Wada'. Seakan-

akan mereka mewajibkan thawaf Wada' kepada wanita yang haid

sebagaimana halnya tliawaf Ifadhah, dimana jika wanita mengalami

haid sebelum thawaf lfirdhah, maka kewajiban ini tidak gugur darinya.

Kemudian disebutkan melalui sanad yang shahih dari Umar hingga

Nafi' dari Ibnu Umar. dia berkata, ,'*G'j Ft fi- aurif;t Jirl'
olt

4u. J'P3 '# ,h ;,(,t '* oi 'rX. e<i q#.{ '-& '}b (seorang

*onfto thawaf di Ka'bah pada hari raya kurba'n kemudian mengalami

haid. Maka, Umar memerintahkan untuk menahannya di Mokkah

setelah manusia berangkat kembali ke negerinya masing-masing,

hingga wanita itu suci dari haid lolu melakukan thawaf di Ko'bah).

Ibnu Mundzir berkata, "Telah dinukil melalui riwayat yang

shahih bahwa Ibnu Umar dan Zaid bin Tsabit telah meralat pendapat

mereka. maka yang berpendapat demikian hanyalah Umar, dan kami
pun menyelisihinya karena adanya hadits Aisyah."

Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan melalui jalur Al Qasim bin

Muhammaa, '11 Liy tit'.el; ti;i ii;jr *tti r:1:tt'11'9-t;.r;2)t;$
" i t t , . .'

c,-lt{ ti-tii fI o'.(J-:Jp Cr6 
"39|f 

(Para sahabat berkqta, "Apabila

,onrro' melokukan thawaf yoanon sebelum haid, maka ia telah
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selesai. " Kecuali Untar dimanu ia herkatu, " Hentluknya ukhir
urusannya adalah di Ka'bah.").

Imam Ahmad. Abu Daud, An-Nasa'i dan Ath-Thahawi --dan
lafazh berikut adalah versi Abu Daud- meriwayatkan melalui jalur
Al walid bin Abdurrahman dari Al Harits bin Abdullah bin Aus Ats-
Tsaqafi, dia berkata, j F f i- gu, urUt :Vt ,p Uu fr '*i

s75 g.1{)s-t,tr o.oi uk,Llwi' jti ..*jr., 6+'f\ ;,# , j,i ,W
*i * h, & at ip', -6s1; ,ik tliu mendarangi LJrnar dan

bertanya kepadanya tentang wanita yang thawaf di Ka'bah pada hari
raya kurban lalu mengalami haid. Dia berkata, " Hendaklah akhir
dari urusannya adu di Ka'bah." Al Harits berkata, "Demikianrah

.fatwa yang diberikan kepadaku -dan dalam riwayat Abu Daud
disebutkan "demikian diceritakan kepadaku- oleh Rusulullah
SAW.").

Ath-Thahawi menjadikan hadits Aisl'ah dan Ummu Sulaim
sebagai dalil yang menghapus hadits Al Harits tentang'*,anita haid.

?Ui (Apakah ia menjadi penghalang bagi kita). yakni,

menahan kita untuk berangkat meninggalkan Makkah pada saat kita
hendak berangkat. Hal ini dikarenakan Rasulullah menduga bahwa
Shafiyah belum melakukan thawaf Ifadhah. Beliau berkata demikian
karena tidak akan meninggalkan shafiyah, sementara beliau tidak juga
memerintahkannya untuk berangkat bersamanya di saat ia masih
dalam keadaan ihram. Maka, tidak ada jalan lain kecuali beliau harus
tetap berada di Makkah menunggu hingga Shafiyah suci dari haid lalu
melakukan tahallul tahap kedua.

t?tt (mereka berkara). pada akhir bab disebutkan bahwa

Shafiyah-lah yang mengatakan, "Ya". Dalam riwayat Al A'raj dari
Abu Salamah, dari Aisyah 

-yang 
telah disebutkan pada bab ,,Ziarah

pada Hari Raya Kurb2n"- disebutkan, '*Ai ,r4t e"y- r*lO t;r;r;

* &'t io iu' e'"Ct'5\it ,;33at]?; u- ,'d;t *i'a ,y)t *j" c
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",frG W\ (Kami melukukan haii dan rlruvaf lJizdhah pada hari ro-va

kurban, lalu Shafiyoh mengalanti hoid. Kemudian Nabi SAW

menginginkun darinyu apo yang diinginkon oleh seorang suami pada

istrinya. Aku berkata kepodanya, "lL'ahqi Rosulullah, sesungguhnya

ia .sedang hqid. ").

Masalah ini cukup musykil. sebab jika Nabi SAW telah

mengetahui bahwa Shafiyah telah melakukan thawaf lfadhah, lalu

bagaimana mungkin beliau bertanya. ".4pakah ia akan menghalangi

kito?" Sedangkan apabila belum mengetahui bahwa dia mengalami

haid, lalu bagaimana beliau hendak melakukan hubungan suami-istri

sebelum ia (Shafiyah) melakukan tahallul yang kedua? Namun

masalah ini mungkin dijelaskan. bahua Nabi SAW tidak bermaksud

melakukan hal tersebut kecuali setelah para istri beliau meminta izin
untuk thawaf Ifadhah. dan beliau pun mengizinkan mereka. Maka,

keinginan beliau untuk melakukan hubungan suami-istri didasarkan

pada dugaannya bahwa Shafiyah telah menyelesaikan tahallul kedua.

Ketika diberitahu bahwa Shafiyah mengalami haid, maka beliau

menduga bahwa hal itu terjadi sebelum Shafiyah thawaf Ifadhah. Oleh

karena itu, beliau menanyakan hal tersebut dan Aisyah mengabarkan

kepadanya bahwa Shafiyah telah thau'af Ifadhah bersama mereka,

akhirnya hilanglah apa yang beliau khau'atirkan.

Pada pembahasan tentang haid melalui jalur Amrah dari Aisyah

disebutkan bahwa Nabi bersabda kepada mereka. fj'li l*6 qn

;i :rjtd tk Ultb (Borangkali ia

turut thawaf lfadhah bersama kalian?

nrcnghalangi kita, bukankah ia

.\[ereko menjawab, " Benar [ia
telah thctwqf lfadhahJ ;'\.

a;iiJr .pi'oi 1 b ahw a s a ny a p e ndu dt t k M adi nah). Maksudnya adalah

sebagian penduduk Madinah. Al Ismaili meriwayatkan melalui jalur

Abdul Wahhab Ats-Tsaqafi dari Ayyr:b dengan lafazh, Ji"i ;y Lr, Ji

ia-it $ahwqsanyo beberapa orong clcn'i penduduk Madinah).
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f ,"& ')G 
Befiau berknta kepadu mereka. " la [wanitct huitlJ

boleh berangknt."). Ats-Tsaqafi menambahkan. il ii ,gpf J6 Lriui
lZ I ,J'i- '-rv ,J *-3 ,rii lMrrrka berktta, ,.Krmi ticlok pctluli

engkau memheri fotwa kepada kami atau tidak. " Zoid bin Tsabit
berkata. " lo (wanita haid) tidok boleh berangkat. ").

;L ?i tl[- W ot6 @aka di antaro yang mereko tcun,akcm

adalah (Jmmu Sulaim). Dalam riwayat Ats-Tsaqafi disebutkan. f;U
y "-Fn r^*J * ii lUereka bertanya kepado (Jmmu Sulcrim dan

selainnya, maka dia menyebutkm tentong Shafiyah), demikian
disebutkan secara ringkas. Ats-Tsaqafi menyebutkannya dengan
lengkap, J"y:) Jtii ,(:t6.i erj! sc.jf a;i;Jr uli ,-^/bJ Uti'eAO'oi $:.",6
,Ja ,:*61n qi,p ,'*; i!-c :'**GU,i rgu u :{s -oi-l,.,i.e a,

o1;}:r, G ,z:-,y;,:r ui*j ,fjti; r$.1,Jt fhj,.rlt yi ((Jmmuirtoi*
ntengabarkan kepada mereka'brh*,o Aisyah berkoia kepada shafiyah,
"Apakah engkau dalam kerugian? Sesungpyhnya engkau akan
menghalangi kami." Rasulullah SAII' bersabda. "Apakah itu?',
Aisyah berkata, "Shafiyah mengalomi haid. " Dikatakan
sesungguhnya dia telah thawaf lfudhah, maktt beliou bersabda. "Jika
demikian, tidak. " Mereka pun kembali kepada lbnu Abbas dan
berknta, " Kami mendapati hadits sebagaimana yang engkau
ceritakan kepada kami.").

:-> l..:{,f* e Aiui)3 Uti itt'3s (Diriwayatkan pula oleh Khalid _At
Hadzdza'- dan Qatadah dari lkrimalr). Adapun riwayat Khalid telah
disebutkan dengan sanad yang maushul oleh Al Baihaqi melalui jalur
Mu'alla bin Manshur, dari Husyaim, dari Khalid, dari Ikrimah, dari
Ibnu Abbas, dia berkata. 'r,jli '*6 j -At ?'t" U$ $1. (Apabita

seorong wanita telah thawaf pada hari raya kurban, kemudian
mengalomi haid, maka hendaknya ia berangkat [kembuli ke
negerinyaJ).
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Sementara Zaid bin Tsabit berkata. "la (wanita haid) tidak boleh

berangkat (kembali ke negerinya) hingga ia suci dari haid lalu

melakukan thawaf (Wada') di Ka'bah." Di kemudian hari Zaid

mengirim utusan kepada Ibnu Abbas untuk mengatakan"

"sesungguhnya aku mendapati seperti yang engkau katakan."

Adapun riwayat Qatadah telah disebutkan dengan sanad yang

maushul oleh Abu Daud Ath-Thayalisi dalam Musnud-nya- dia

berkata: Hisyam Ad-Dustuwa'i telah menceritakan kepada kami dari

Qatadah. dari Ikrimah. dia berkata. "lbnu Abbas dan Zaid bin Tsabit

berbeda pendapat tentang wanita haid yang telah melakukan thawaf di

Ka'bah pada hari kurban. Zaid berkata, 'Hendaknya akhir dari

urusannya itu di Ka'bah'. Sementara Ibnu Abbas berkata, 'la boleh

berangkat jika mau'. Orang-orang Anshar berkata, 'Kami tidak

mengikutimu. wahai Ibnu Abbas, sementara engkau menyalahi

pendapat Zaid'. Ibnu Abbas berkata. 'Tanyalah kepada Ummu

Sulaim'. (Mereka bertanya kepadanya). maka dia berkata, 'Aku

mengalami haid setelah thawaf di Ka'bah. Maka, Rasulullah

memerintahkanku untuk berangkat'. Shafiyah pun mengalami haid'

maka Aisyah berkata kepadanya, 'Engkau menghalangi kami (untuk

berangkat)'. Namun. Nabi memerintahkannya (Shafiyah) untuk

berangkat."

Sa'id bin Abi Arubah meriwayatkan dalam pembahasan tentang

manasik haji yang telah kami riwayatkan melalui jalur Muhammad

bin Yahya Al Qath'i dari Abdul A'la, dari Sa'id bin Abi Arubah. dia

berkata. "Telah diriwayatkan dari Qatadah. dari Ikrimah, dengan

riwayat yang sama seperti itu." Lalu disebutkan, "Kami tidak

mengikutimu jika engkau menyalahi pendapat Zaid bin Tsabit."

Disebutkan pula. "Dan dikabarkan kepadaku bahwa Shafiyah binti

Huyay mengalami haid setelah thawaf di Ka'bah pada hari raya

kurban. maka Aisyah berkata kepadan-va, 'Kerugian bagimu, engkau

telah menghalangi kami!' Lalu mereka menyebutkan hal itu kepada

Rasulullah dan beliau memerintahkannya (Shafiyah) untuk

berangkat." Ishaq dalam Musnad-nya juga meriwayatkan dari Abdah,
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dari Sa'id yang pada bagian akhirnya disebutkan, "Dan yang demikian
dialami pula oleh Ummu Sulaim."

Catatan

Jalur Qatadah yang disebutkan adalah jalur yang akurat.
Sementara itu. Abbad bin Al Awwam telah mengemukakan
pandangan yang menyalahi pendapat umum. Dia telah
meriwayatkannya dari Sa'id bin Abi Arubah, dari Qatadah. dari Anas
dengan ringkas tentang kisah Ummu Sulaim yang diriwayatkan oleh
Ath-Thahawi. Sementara itu, Imam Bukhari telah menyebutkan
riwayat Ikrimah dengan ringkas, sehingga penyebutan jalur-jalur
periwayatan ini dapat menambah pemahaman akan maksudnya.

Kisah ini telah diriwayatkan pula oleh Thawus dari Ibnu Abbas.
Imam Muslim. An-Nasa'i dan Al Ismaili juga meriwayatkan melalui
jalur Al Hasan bin Muslim dari Thawus. ;r.-r,-j ii j6 !f d+ it g'8
,t 61.:ati, i.t Jui rfu, 6y ti o"k- oi',F 'e.a,:riz: ti.r.o, ,c,.ri

ttti v ,'Jrii it e'i ,,:tt r*: f h, &'fir u';1'J^ e;_)G\i uri,',F
u* jd'll (Aku ada bersamo lbnu Abbas kerika Zaid bin Tsabit

berkata kepadanya, " [ApaknhJ engkau ber.fanra membolehkan v,anita
berangkat (kembali ke negerinya) sebelum menyelesaikan urusannya
yang terakhir di Ka'bah?" Ibnu Abbas berkotct, "Jiko engkau ticlak
sependapat, maka tanyakan kepado seorong wanita dari golongan
Anshar apakah dia diperintahkan oleh Nobi SAW? " Dia (Thawus)

berkatq, " Kemudian Zaid bin Tsabit kembali kepada lbnu Abbas dan
berkota, 'Aku tidak melihat engkau melainkan telah berkata benar'.").

Adapun versi An-Nasa'i menyebutkan, U',:ul /& /.t'r:e *
.s, gii, i:^if ,.-qti i i,-'t (Aku berada di sisi lbnu Abbas, maka Zaid

berkata kepadanya, "Apakah engkau yong berfanua..."). Lalu
disebutkan, "Maka dia bertanya kepada wanita itu lalu kembari sambil
tertawa dan berkata,'Hadits itu sebagaimona yang engkau ceritakan
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kapudaku '." Sedangkan dalam riwayat Al Ismaili setelah perkataannya
..Apakah engkau yang berfatwa... dan seterusnya", disebutkan "lbnu

Abbas berkata. 'Benar'." Zaid berkata, "Janganlah berfatwa seperti

itu." Ibnu Abbas berkata. "Tanyakanlah kepada fulanah'"

Dalam sanad-n7,a dari Ibnu Juraii ditambahkan, dia berkata,

"Ikrimah bin Khalid meriwayatkan dari Zaid dan Ibnu Abbas seperti

itu." Kemudian dia menambahkan, "lbnu Abbas berkata, 'Tanyakan

kepada Ummu Sulaim serta sahabat-sahabat wanitanya, apakah

Rasulullah SAW memerintahkan mereka demikian?' Zaid bertanya

kepada mereka. dan mereka berkata. 'Rasulullah SAW telah

memerintahkan kami demikian'." Berdasarkan riwayat Ikrimah telah

diketahui bahvva wanita dari kalangan Anshar itu adalah Ummu

Sulaim. Adapun tentang nama para sahabatnya belum saya ketahui.

d -c3 *': * iu' .,l..a dt Li (bahwasanva Nabi sAl{

memberi keringanan kepada mereka). Riwayat ini termasuk mursal

shahabi.20 Demikian pula yang diriwayatkan olen An-Nasa'i dan At-

Tirmidzi serta di-sftahih-kan oleh Al Hakim melalui jalur Ubaidillah

bin Umar dari Nafi'. dari Ibnu Umar. Dia berkata, "Barangsiapa

mengerjakan hoji maka hendaklah okhir dari urusannya itu di Ka'bah

kecuali wanita haid, Rasulullah SAW telah memberi keringanan

kepada mereko." Karena, sesungguhnya Ibnu Umar tidak mendengar

riwayat ini langsung dari Nabi SAW seperti yang akan kami jelaskan.

Dalam riwayat An-Nasa'i melalui jalur Ibrahim bin Maisarah

dari Thawus. dari Ibnu Umar. disebutkan bahwasanya dia berfatwa -
selama hampir dua tahun- mengenai wanita haid agar tidak

berangkat (kembali ke negerinya) hingga menyelesaikan akhir

urusannya di Ka'bah. Setelah itu dia berkata, "sesungguhnya wanita

telah diberi keringanan."

An-Nasa'i dan Ath-Thahawi meriwayatkan melalui jalur Uqail

dari Az-zdri, dari Thawus, bahwasanya dia mendengar Ibnu Umar

20 Murrol shahabi adalah riwalat yang dinukil oleh seorang sahabat dari sahabat lainnya, tetapi nama

sahabat tersebut tidak disebutkan -penerj.
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bertanya tentang wanita haid sebelum waktu berangkat dari Mina.

Sementara mereka telah melakukan thawaf Ifadhah pada hari raya

kurban, maka dia mengautkan bahwa Aisyah menyebutkan keringnana
(rukh.shah) dari Rasulullah SAW untuk mereka, dan yang demikian itu

terjadi satu tahun sebelum beliau wafat.

Dalam riwayat Ath-Thahawi disebutkan, "Satu tahun sebelum

wafatnya Ibnu Umar." Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan bahwa Ibnu

Umar mengharuskan bagi wanita haid untuk menetap selama tujuh

hari hingga ia thawaf Wada'. Imam Syaf i berkata, "Seakan-akan

Ibnu Umar mendengar perintah untuk melakukan thawaf Wada' tanpa

mendengar adanya keringanan (rukhshah) tersebut; dan di kemudian

hari keringanan (rukhshah) ini sampai kepadanya, maka ia pun

mengamalkannya."

-^?A e,Ii @atam hashbah). Dalam ri*,ayar Al Mustamli

disebutkan, "Malam Al Hashba'." Adapun yang dimaksud dengan

malam Al Hashbaft adalah malam sebelum hari keberangkatan dari

Mina, seperti malam Arafah. Di sini terdapat bantahan bagi orang

yang mengatakan bahwa setiap malam mendahului harinya kecuali

malam Arafah, dimana harinya mendahului malamnya, sebab malam

Nqfqr (keberangkatan dari Mina) telah menyamai malam Arafah
dalam hal ini."

!-t.'l.!!ib |*vj (Shafiyah haid), yakni pada hari-hari Mina. Pada

bab-bai tentang berjalan di akhir malam dari Al Muhashshab

disebutkan bah*'a dia mengalami haid pada malam Nqfar. Al Hakim
manambahkan dari Ibrahim yang diriwayatkan Imam Muslim, "Ketika

Nabi SAW hendak berangkat dari Mina, tiba-tiba Shafiyah berdiri di
pintu kemahnya dalam keadaan sedih. Maka beliau bersabda,

'Aqra'a." (Al Hadits). Hal ini mengindikasikan bahwa waktu beliau

menginginkan darinya sebagaimana layaknya seorang suami

menginginkan dari istrinya, itu terjadi pada saat menjelang

keberangkatan dari Mina.
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jl)t .!P bukanlah berarti doa untuk menjadikannya mandul

dan tertimpa kesialan. Bahkan. ia sama seperti perkataan orang-orang

Arab yang tidak dimaksudkan makna yang sebenarnya. Makna lafazh

'aqrua adalah; Allah menjadikannya terluka, atau Allah

menjadikannya mandul (tidak dapat melahirkan). Menurut sebagian

ulama, maknanya adalah: ia telah melukai kaumnya. Sedangkan

makna lafazh halclaa adalah; dia mencukur rambut kepalanya yang

merupakan hiasan bagi wanita, atau ia dikenai rasa sakit di

kerongkongannya. atau ia telah membinasakan kaummu karena

kesialannya.

Menurut Al Qurthubi, kata tersebut biasa diucapkan orang-orang

Yahudi kepada wanita 1'ang sedang haid.

Demikian makna dasar kedua kata tersebut. Kemudian orang-

orang Arab memperluas penggunaannya tanpa memaksudkan makna

yang sebenarnya. seperti perkataan mereka "qaatalahullah" (Allah

membunuhnya). atau ''tctribat yadaaka" (celakalah engkau), atau yang

seperti itu.

Imam Al Qurthubi dan selainnya berkata, "Sangat jauh

perbedaan antara sabda Nabi kepada Shafiyah dengan sabda beliau

kepada Aisyah ketika mengalami haid saat haji. Beliau SAW saat itu

mengatakan, 'lni adalah sesuotu yang telah ditetapkan Allah atos

perempuan keturunan Adam '. Hal ini mengisyaratkan bahwa

kecenderungan dan kelembutan beliau kepada Aisyah berbeda dengan

kecenderungan dan kehebatan beliau kepada Shafiyah."

Saya (lbnu Hajar) katakan, tidak ada pada kisah ini sesuatu yang

dapat dijadikan bukti akan kurangnya kedudukan Shafiyah di sisi

beliau. Hanya saja perbedaan ucapan itu dipengaruhi oleh perbedaan

situasi dan kondisi. Ketika Rasulullah SAW masuk menemui Aisyah,

beliau mendapatinya sedang menangis karena menyesali manasik

yang telah luput darinya, maka beliau menghiburnya dengan ucapan

itu. Sedangkan Shafiyah mengalami haid saat beliau menginginkan

darinya apa yang diinginkan oleh seorang suami terhadap istrinya.
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kemudian tampak hal yang menghalangi maksudnya itu. maka

sesuailah apa yang beliau ucapkan kepada Shafiyah.

*t't ;U. li giao* mengppa, berangkatlalr). Ini merupakan

penjelasan sabda Nabi pada bagian awal bab, yaitu "Jrl<a demikian, io

tidak menghalangi". Sementara dalam riwayat Abu Salamah

disebutkan, "Beliau SAW bersabda,'Keluarlah kalian '." Sedangkan

dalam riwayat Amrah disebutkan. "Keluarlah engkuu (yakni

shafiyah)." Lalu dalam riwayat Az-Zuhn dari Urwah. dari Aisyah

dalam pembahasan tentang peperangan (Al Maghazi) disebutkan.

"Hendaklah engkau berangkat." Namun makna semua riwayat ini

berdekatan. Maksudnya adalah. berangkat dari Mina ke arah Madinah.

Pelaiaran yans dapat diambil

l. Thawaf Ifadhah adalah rukun haji.

2. Thaharah (bersuci) merupakan syarat sahnya thawaf.

3. Thawaf Wada' adalah wajib.

4. Hadits ini telah dijadikan dalil bahwa pemimpin haji harus

mengakhirkan keberangkatannya dari Mina demi wanita-wanita

haid yang belum melakukan thawaf lfadhah. Akan tetapi

pandangan ini ditanggapi dengan mengemukakan kemungkinan

bahwa maksud beliau menunda keberangkatan adalah untuk

menghargai Shafiyah, sebagaimana beliau pernah menghentikan

perjalanan karena mencari kalung milik Aisyah.

Adapun hadits yang diriwayatkan oleh Al Bazzar dari Jabir,

yang diriwayatkan juga oleh Al Baihaqi dalam kitabnya Al Fawa'id
melalui jalur Abu Hurairah dari Nabi SAW menyebutkan. ''Dua

pemimpin yang pada hakikatnya bukan pemimpin, yaitu: orang yang

melayat jenazah, tidak ada hak baginya untuk kembali hingga jenazah

tersebut dikuburkan atau ia meminta izin kepada keluarganya; dan

seorang wanita yang mengerjakan haji bersama suatu kaum lalu

wanita tersebut mengalami haid sebelum melakukan thawaf rukun,

rATErrL BAARr - 483



maka nrereka tidak boleh kembali hingga wanita itu suci dari haid atau

ia mernberi iz.ir"t kepada mereka." f idak ada padanya dalil yang

menunjukkan kewajiban meski dikatakan hadits itu :;hahih. karena

sesunggtrhnya sonad hadits yang dinukil oleh Al Bazzar dan Al
Baihaqi termasuk lemah. Imam Malik nrenyebutkan dalam kitab Al
Muwaththa', "Harus disisakan beberapa orang dengan kendaraan

demi (menjaga) wanita tersebut hingga melewati masa haid. demikian
pula halnya dengan u'anita-wanita yan_u nifas." Tapi pendapat ini
dianggap musykil oleh Ibnu Al Mawwaz. karena bisa

menghadapkannya kepada kerusakan seperti diserang oleh penyamun.

Akan tetapi Iyadh memberi jawaban bahu'a yang demikian itu berlaku
pada saat keamanan perjalanan terjamin. sebagaimana hal ini boleh
dilakukan apabila wanita itu bersama mahramnya.

146. Orang yang Shalat Ashar di Abthah pada Hari
Keberangkatan (dari Mina)

1763. Dari Abdul Aziz bin Rufai'. dia berkata. "Aku berkata

kepada Anas bin Malik. 'Kabarkan kepadaku sesuatu yang engkau

hafal dari Nabi SAW. di mana beliau shalat Zhuhur pada hari

Tarwiyah?' Dia berkata, 'Di Mina'. Aku berkata, 'Di mana beliau

shalat Ashar pada hari J'qfar (keberangkatan dari Mina)?' Dia berkata,

'Di Abthah, lakukanlah seperti apa yang dilakukan oleh para

pemimpinmu'."

* |*, €.'ii ,),t'; ;i UL ,'J$ ;t':, i i/' -u:t
;.- :'Ju t\i)t r"i'-fut .)-- ;i'ej ^)L ilt ob'd, f
l'3r;i ;.", r--;F, 

"U!q 'iL; 
c./t {y-'At Jp;1 ,i-fr.>',
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1764. Dari Amr bin Al Harits bahwa Qatadah menceritakan
kepadanya dari Anas bin Malik RA, dia menceritakan kepadanya dari

Nabi SAW bahwasanya beliau shalat Zhuhur. Ashar, Maghrib dan

Isya' lalu tidur sejenak di Al Muhashshab, kemudian beliau menaiki

kendaraannya ke Ka'bah lalu thawaf di sana.

Keterangan Hadits:

(Bab orang yang shalat Ashar pada hari keberangkatan [dari
Minal di Abthah). Yang dimaksud dengan Abthah adalah Bathha',
yaitu tempat yang terletak antara Makkah dan Mina. Tempat ini juga

dinamakan Al Muhashab dan Al Mu'arr-as.

Hadits Anas telah dibahas dalam bab "Di Mana Shalat Zhuhur
pada Hari Tarwiyah", dan hadits ini sangat jelas menguatkan judul
bab. Sementara dalam konteks (siyaq) hadits Anas kedua

mengisyaratkan bahwa Nabi shalat Maghrib dan Isya di Abthah (yr,kni

Al Muhashab) lalu tidur, kemudian menaiki kendaraan ke Ka'bah dan

thawaf di sana, yakni thawaf Wada'. Adapun lafazh "Balrwasanya

beliau shalat Zhuhur" tidaklah menafikan keterangan bahwa beliau

tidak melempar jumrah melainkan setelah matahari tergelincir. sebab

beliau melempar fiumrah) lalu berangkat dan singgah di Al
Muhashab. kemudian shalat Zhuhur di sana.

147. Al Muhashab

,-
ell

-1

,It

ht .a ;tti ,Sr, otr dr :Uu t#i i' o1't ^-,-e :i
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1765. Dari Aisl'ah RA, dia berkata. "Sesungguhnya ia adalah

tempat yang disinggahi Nabi SAW agar lebih mudah baginya untuk

keluar." Yakni. di Abthah.

3. o t :.

.rLf .,rl s,e clbs
'i, 

Jy',,f; ,:;
1766.Dari Atha'. dari Ibnu Abbad RA, dia berkata. "Singgah di

Al Muhashab tidak termasuk suatu rangkaian manasik. tetapi hanya

merupakan tempat yang disinggahi Rasulullah SAW."

Keterangan Hadits:

(Bob Al ,Vfuhashab). Yakni, apakah hukum singgah di tempat

itu (saat pelaksanaan haji)? Ibnu Mundzir telah menukil perbedaan

pendapat para ulama mengenai hal ini. apakah hukumnya mustahab

(disukai) meskipun disepakati bahwa perbuatan itu tidak termasuk

dalam rangkaian manasik haji.

Jli or;, w1_ lsesungguhnya ia adalah tempat persinggahan).

Dalam riwayat Imam Muslim melalui jalur Abdullah bin Numair dari

Hisyam disebutkan . i-1 t"l *,J #f i'# lSinggah di Abthah

bukqn termasuk sunah, hanya saja beliau singgah di sana).

'=;i 
lteUin mudah). Yakni, lebih mudah untuk bergerak menuju

Madinah. supaya sama antara orang yang berjalan pelan dan berjalan

sedang. Ini menjadi tempat bermalam mereka hingga akhimya

memulai perjalanan ke Madinah pada akhir malam.
t o^,?.'qrit u) @inggah di Al Muhashab tidaklah termasuk

,nrrotrl, r*t bukan termasuk dalam rangkaian ibadah (manasik)

'9
.,
-*

,t':
a

)-\>

486 - FATIIUL BAARI



ha.ii yang wajib dilakukan. Demikian pendapat Ibnu Al Mundzir.
Imam Ahmad meriwayatkan melalui jalur lbnu Abi Mulaikah dari

Aisyah. dia berkata, Gt i 
"o' \ q'i U iirr.e :U6 tbJr'J'j ,*'t*"r, i

(Kemudian beliau berangkat hingga singgah di Hashbcth (Al
Muhashab). Ai,syah berkata, "Demi Allah, beliau tidak singgah di
sana melainkan karena aku.").

Imam Muslim. Abu Daud dan lainnya meriwayatkan melalui
jalur Sulaiman bin Yasar dari Abu Rafi', dia berkata, lt'J'i,., ,f_'l,1- I
;l't'^;5 U.*i * -<', CV 4f t aUri jyi oi '.u.3 * it'r ;.
J'F (nasulullah SAW tidak memerintahkanku untuk singgah di

Abthah ketika keluar dari Mina, akan letapi aku datctng ke tempat itu
lalu mendirikan kemah, maka beliau datang dan singgah di sana).

Namun. karena Nabi SAW singgah di tempat itu, maka
perbuatan itu menjadi sesuatu yang disukai (mustahab) dalam rangka
mengikuti beliau. Hal ini telah dilakukan oleh para khalifah
sesudahnya, seperti diriwayatkan oleh Imam Muslim melalui jalur
Abdunazzaq dari Ubaidillah bin Umar. dari Nafi'. dari Ibnu Umar, dia

berkata, 

"uli 
o'1; fr't f ii *1 & irl, S- ;r 

'o€ 
@abi

SAW, Abu Bakar dan (Jmar biasa singgah di Abthah). Hadits ini akan
disebutkan Imam Bukhari pada bab berikutnya. tanpa menyebutkan
Abu Bakar. Sementara diriwayatkan melalui jalur lain dari Nafi', dari
Ibnu Umar, bahwa singgah di Al Muhashab termasuk Sunnah. Nafi'
berkata, t,t-.'rriAtl &) ^)b iU' ,rt." )t 

'J'*t '&, Uj (Rasulullah

SAW serta para khalifoh sesudahnya telah singgah di Al Muhashab).

Ringkasnya, bagi mereka yang berpendapat bahwa singgah di Al
Muhashshab tidak termasuk Sunnah, seperti Aisyah dan Ibnu Abbas,
maksudnya bukan termasuk rangkaian manasik haji, maka apabila
ditinggalkan tidak mendapatkan sanksi. Sedangkan pendapat yang

mengatakannya Sunnah, seperti Ibnu Umar, maksudnya adalah
Sunnah dalam pengertian umum, yaitu mengikuti perbuatan Nabi
SAW, bukan berarti mengharuskan perbuatan tersebut.
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Di tenrpat tersebut iuga dianjurkan untuk mengeriakal shalat

Zhuhur. Ashar. Maghrib dan Isya', serta menghabiskan se-bagian

malam seperti yang diindikasikan oleh hadits Anas. keterangan serupa

telah disebutkan pula dalam hadits lbnu Umar pada bab berikutpya.

148. Singgah di Dzu Thuwa Sebelum Masuk Makkah dan Singgah

di Bathla' yang Terletak di Dzul Hulaifah Apabila Kembali dari

Makkah

,;ri4, i u'* ,s+ .4-'ik t4Lit'4j'.* i oi uu\,o

,aAl;*.ixi;iy.tk'1 k *u a:a r'i"a
"*;';'tt -1' GV',F';"! .*i' :( y ll '^ru q I
,i:k', J-":, J;r! ,w 6.'r?, $t $ Gi, J"h-! ,:,
t;.'ot{ 1 .6:"-J\ r;2)r * 'J*3 li iy'q';-'oi J:, 'd8 i
ok ,?r '#t q:,lt :Wu,]ui a-)Ar ti "-nit ,f ''b

A.i'&j &?'r ;;';r
1767 . Dari Nafi'. bahwasanya Ibnu Umar RA biasa bermalam di

Dzu Thuwa. di antara dua bukit. kemudian masuk dari gunung yang

berada di bagian atas Makkah. Apabila dia datang ke Makkah dalam

rangka haji atau umrah, dia tidak mengistirahatkan (menderumkan)

untanya kecuali di sisi pintu masjid. Kemudian dia masuk dan

mendatangi sudut (Hajar Aswad) dan memulai darinya. Kemudian dia

thawaf sebanyak tujuh putaran; tiga putaran dengan berlari-lari kecil

dan empat putaran dengan berjalan kaki. Setelah selesai (thawaf), dia

melakukan shalat dua rakaat. kemudian berangkat sebelum kembali ke

tempat tinggalnya dan melakukan sa'i antara Shafa dan Marwah.

Apabila kembali dari mengerjakan haji atau umrah. dia

488 - FATTIUL BAARI



,oz, ', I 'r.1
J:.e J:r :Jl, :)At

JJ :JU

';:n.c
.ta o '

^JU 
'-9

,- t):t J"-'4,

mengistirahatkan untanya di Bathha' yang terletak di Dzul Hulaifah.
tempat Nabi SAW mengistirahatkan untanya.

c'ri -,6'5, y i n' 33 6L
f,,, tc.t ,.ia.', t . tl. o. ).
a,u J_9 LiJ._., cr.-_a>raJl __9 a.lll

.,t ,c,. t.r..1. ' ^ '.'*UL'*i'*j^b ^'*-&;5t aA k ik t{;-\t',n'r'.j j ai pu'.o't

,e.ir e'ei y ,irri ii .-;;ts ilu;;i;aV',r:at

1768. Dari I(halid bin Al Harits, dia berkata, .'Ubaidillah

ditanya tentang singgah di Al Muhashab, maka Ubaidillah
menceritakan kepada kami dari Nafi', dia berkata 'Rasulullah SAW
singgah di tempat tersebut, demikian juga Umar dan Ibnu lJmar'."

Diriwayatkan dari Nafi' bahwasanya Ibnu Umar RA shalat di
sana 

-yakni 
di Al Muhashab- Zhuhur dan Ashar (Aku kira dia

mengatakan, "Dan Maghrib."). Khalid berkata, "Aku tidak ragu
tentang shalat Isya', dan dia tidur sejenak." Lalu dia menyebutkan

bahwa hal itu dari Nabi SAW.

Keterangan Hadits:

(Bab singgah di Dzu Thttwa sebelum masuk Makkah dan
singgah di Bathfta' yong terletak di Dzul Hulaifah), yakni sebelum
masuk Madinah. Judul bab ini mengisyaratkan bahwa mengikuti Nabi
untuk singgah di tempat-tempat persinggahannya tidak khusus di
lakukan di Al Muhashshab.

* i): pt rui *b, & n' J?iW;jj (Rasutuuah sAt(
singgah di tempat itu, demikian juga (Jmar dan lbnu Umar). Apabila
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riwayat ini dinisbatkan kepada Nabi SAW, maka ini termasuk riwayat

yang nlur:;a/. Namun apabila dinisbatkan kepada Unlar, maka ini

tergolong riwa-vat yang munqalhi' (sutttul-nya terputus). Sedangkan

apabila dinisbatkan kepada Ibnu Umar. maka ini tergolong riwayat

yang nterushul (menriliki :;unad )'attg lengkap). Namun ada

kemungkinan Nafi' rnendengar hal itu dari Ibnu Umar. maka

semuanya dianggap muushul.

:g1' C 3$i ) (.'lku tidak raglt tentang Isya')' Maksudnya ia

ragu dalam menyebutkan shalat Maghrib. Sufyan bin U1'ainah

meriwal,atkan dari A1ryub tanpa ada unsur keraguan dalam

menyebutkan shalat Maghrib dan shalat-shalat lainnl'a. Diriwayatkan

pula oleh Al Ismaili dari Ubaidillah bin Umar, dari Nafi'. ';"e ,.t ;ti

e,4^'e,*"V;;irt q;;;r1'.,,a1;Lrr ghil\,, & uC Qhnu tJmar

menger.iakan ,hulc,t Zhuhur, Ashar, Ilaghrib dan Ist'a' di Abthah,

kemudion lidur seiennk). Riwayat itu disebutkan oleh Abu Daud

melalui jalur Hammad bin Salamah dari Humaid, dari Bakr bin

Abdullah Al Muzani. dan dari Alyub dari Nafi', keduanya dari Ibnu

Umar.

149. Orang yang Singgah di Dzu Thuwa Apabila Kembali dari
Makkah

1lc* 4+
/ o , 

'".

.& ;>-!. - r.,

1769. Dari Nafi'
datang, dia bermalam

(Makkah); dan apabila

dari Ibnu Umar RA bahwasanya apabila

di Dzu Thuwa: ketika subuh. dia masuk

berangkat (yakni bergerak dari Mina untuk

o- o . ,., o ,
'rl '-c,, r.rLi 'g

t)' {) ( l,. ,.
.-" /' .-,

**c\ \>\ ;.>
(--' c l,

u z t o 
', 

,t ) -.,to\ t'-u_dEI

tu'J!i \)l'ot{
,a.1 u\: s*.,,

..xi ,]|,1;i ;tf
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kembali ke Madinah). dia melewati Dzu Thuwa dan bermalam di sana

hingga subuh. Dia menyebutkan bahwa Nabi SAW melakukan hal itu.

Keterangan Hadits:

Pada pembahasan sebelumnya telah diterangkan tentang singgah

di Dzu Thuwa dan bermalam di sana hingga subuh bagi siapa yang

ingin masuk Makkah pada awal haji. Judul bab ini juga menerangkan

disyariatkannya bermalam di tempat Dzu Thuwa bagi yang kembali

dari Makkah. Maka. Ad-Dawudi telah keliru karena mengira bahwa

bermalam (mabit) yang disebutkan pada hadits ini sama dengan

bermalam di Al Muhashab. Sesungguhnya bermalam di Muhashshab

terjadi pada malam setelah hari keberangkatan dari Mina. lalu di pagi

harinya beliau bergerak menempuh perjalanan hingga sampai di Dzu
Thuwa untuk kemudian singgah di sana. Inilah makna yang

diindikasikan oleh konteks hadits di bab ini.
t.

,s'* *+ "t'* ttls (dan apabila berangkat [yakni bergerok dari

Mina untuk kembali ke MadinahJ, beliau let+'at di Dzu Thuwa).lbnu
Baththal berkata, "lni tidak termasuk dalam rangkaian manasik haji."
Menurut saya (lbnu Hajar), riwayat ini menerangkan tentang tempat-

tempat persinggahan Nabi untuk diikuti sebagai upaya meneladani

beliau, karena semua perbuatan beliau tidak luput dari hikmah yang

dapat diambil manfaatnya.

150. Berdagang pada Musim Haji dan Jual-Beli di Pasar-pasar

Jahiliyah

,t,/6t';:1 Lr<L 1 ;tL)r,ls';rk lQ' \t'n., uG ur'Sr;
"'t"i- - ": ui $i'#k iy:)i ie *,ir^ui'ffr,-.J) di,
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1770. Dari lbnu Abbas RA bahwasanya Dzul Majaz. dan Ukazh

merupakan pusat bisnis manusia di masa jahiliyah. Ketika Islam

datang. maka seakan-akan mereka (kaum muslimin) tidak menyukai

hal itu lringga turlln ar-at, "Titlak adu dosa bagi kamu unluk mencari

karuniu (rezeki hu,sil perniugaan) dari Tuhan kumu-" (Qs. Al Baqarah

(2): 198) Yakni pada musim-musim haji.

Keterangan Hadits:

(Bab berdagang pada musim haji dan.iual-beli di pasar-pasar

jahiliyah), yakni tentang bolehnya hal itu. Dalam hadits di atas

disebutkan dua pasar jahiliyah, dan dua lagi akan kami jelaskan.

*Or' C /6' 
'7i (pusat bisnis mcmusia pada masa iahiliyah),

yakni tempat perniagaan mereka. Dalam riwayat Ibnu Uyainah

disebutkan. *i, g. Artll Qtasar-pasar di masa iahiliyah). Adapun

pasar Dzul Majaz terletak di pinggiran Arafah, sebagaimana

disebutkan oleh Al Fakihi melalui jalur Ibnu Ishaq. Sementara dalam

riwayat Al Azruqi melalui jalur Hisyam Al Kalbi disebutkan bahwa

pasar ini terdapat di suku Hudzail, kira-kira satu farsakh dari Arafah.

Dalam kitab S1'arh Al Karmani disebutkan bahwa letak pasar

tersebut adalah di Mina. Tapi pendapat ini tidak dapat diterima

berdasarkan riwayat 1'ang dikutip oleh Ath-Thabari dari Mujahid

bahwa mereka tidak melakukan transaksi jual-beli pada masa

tahiliyah. baik di Arafah maupun di Mina. Namun, akan disebutkan

pada riwayat Al Hakim keterangan yang menyalahi riwayat tersebut.

Adapun pasar Ukazh telah diriwayatkan dari Ibnu Sirin bahwa ia

terletak di antara Nakhlah dan Tha'if, tepatnya di Al Futuq.

Sedangkan menurut Al Kalbi letak pasar tersebut adalah sebelum

Qarn Al Manazil. satu marhalah dari jalur Shan'a', yaitu pasarnya

bani Qais dan Tsaqif. Sedangkan pasar Majinnah terletak di Ma11

Azh-Zhahran, tepatnya di bukit Al Ashghar, sebagaimana yang

diriwayatkan dari Ibnu Ishaq. Al Kalbi meriwayatkan bahwa

Majinnah terletak di bagian bawah Makkah yang berjarak satu barid
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dari Makkah, yaitu pasar kabilah Kinanah. Di antara pasar jahiliyah
pula yaitu pasar Hubasyiah yang terletak di pemukiman Bariq di arah

Yaman, sekitar enam marhalah dari Makkah.

Menurut sebagian pendapat. tidak disebutkannya pasar-pasar ini
di dalam hadits dikarenakan musimnya tidak bertepatan dengan waktu
pelaksanaan haji, bahkan pasar tersebut dibuka pada bulan Rajab. Al
Fakihi berkata. "Pasar-pasar ini tetap ada hingga masa Islam. hingga
vang pertama kali ditinggalkan di antaranya adalah pasar Ukazh pada

masa Khawarij di tahun ke 127 H. Sedangkan yang terakhir kali
ditinggalkan adalah pasar Hubasyiah, yaitu pada masa Daud bin Isa
bin Musa Al Abbasi. sekitar tahun lg7 H."

Diriwayatkan dengan sanad-nya dari Al Kalbi bahw,a semua
orang terpandang hanva datang ke pasar yang ada di negerinl,a kecuali
pasar ukazh. dimana manusia dari seluruh pelosok datang ke pasar
itu, sehingga ukazh merupakan pasar yang paling besar. pasar ini juga
disebutkan dalam hadits-hadits yang lain. di antaranya: hadits Ibnu
Abbas, :sr f, J i.un :yb|i'y." € *: gt i' * l' -,!u,.

(Nabi SAW berangkat bersama sekelompok sahabatnya menuju ke
posor ukazh). Lafazh ini terdapat dalam hadits tentang kisah jin yang
telah disebutkan pada pembahasan tentang shalat dan akan disebutkan
kembali dalam pembahasan tentang tafsir.

Az-Zubair bin Bakkar meriwayatkan dalam kitab An-l{asab
melalui jalur Hakim bin Hizam bahwa pasar ini mulai dibuka pagi hari
hingga malam terlihatnya hilal bulan Dzulqa'dah dan berlangsung
selama dua puluh hari. Dia berkata. "Kemudian diselenggarakan pasar
Majinnah selama sepuluh hari hingga tarnpak hilal bulan Zhulhijjah.
Kemudian diselenggarakan pasar Dzul Majaz selama delapan hari.
setelah itu mereka berangkat menuju Mina untuk melaksanakan haji."

Dalam hadits Abu Az-Zubair dari Jabir disebutkan, ;,1 ;tbi
*- !*3 ?, f trt e 4.)s' € ,16r 'C +';"b d'&3 * ?nt

i', :f6l (sesungguhnya Nabi SAW selama sepuluh tahun
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mendutungi manusict di tempul-lempal merekn saal musim huii, di

Ma.jinntth dun (tkuzh. tmluk menyampoikun kepadu mcreka risaluh

Tuhannyu). Hadits ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan selainnya.

u.; tf 1 lmereku tiduk menyukai hul itu). Dalam riwayat Ibnu

Uyainah disebutkan. f#G "ffiEi $eakun-akan mereko mengonggup

bertloscl. yakni mereka khawatir akan terjerumus dalam perbuatan

dosa karena men-vibukkan diri pada musim haji dengan sesuatu yang

tidak tergolong ibadah.

Al Hakim merir,r'ayatkan dalam kitab Al Musladrak melalui jalur

Atha' dari ubaid bin Umair. dari Ibnu Abbas, rj€ "-eit 
)-"tl ej,6r Li

ii'r ;;6 ,?? i3ajr r!r;J ,lgjt ftrit#'s: o'*'ti*: q,o'*-6"

d, t':, C (Fl "u \5 tla ;,:1"# iq l; 'jr (sesungguhnl'a

manusia pada au'al hcrji biasa melakukan transaksi jual-beli di Mina,

Arofoh, pasar Dzul ll,lajaz dan di tempat-tempat pelaksanaan haji.

Lalu mereko merasa takut melakukan iual-beli saat sedang ihram.

Maka Ailah sw,"T merutrunknn firmanliya. "Tidak ada dosa bagi

kamu ttntuk mettcari karunia (rezeki hasil perniagaan) dari Tuhan

kumu" (Qs. Al Baqarah (2): 198) yaitu poda musim-musim haji')'

Dalam riwal,at Abu Daud serta Ishaq bin Rahawaih melalui jalur

Mujahid dari Ibnu Abbas menyebutkan. bt| 'qt iry" I 'v(

?6'* ,t f*\tt 'il ,.'t6u, (Merekn dahulu ridak melakukan

perdagangan di Minct, maka mereka diperintah untuk berdagang

apabila telah bertolak fifadhahJ dari Arafah).lalu beliau membaca

ayat di atas.

Ishaq meriw-ayatkan dalam Musnad-nya melalui jalur ini dengan

tafazh. i'e ,f : i6 {o"l'*.t .'F {i €it60 6;t o"ote;-r;€

(Merekn melarang iual-beti dan bisnis pada hari-hari musim haji,

mereka mengatakan bahwa itu adalah hari-hari dzikir. Maka,

turunlah ayat di atas). Dia juga meriwayatkan melalui jalur lain dari

Mujahid, dari Ibnu Abbas, U1 &i1r+it"& gfti" of o'r|'fifl;G
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(Merekt lidok suko unluk memasukkan bisnis dalam haji merekt
hingga lurun qyol).

q -? -

€t ety vt (pada rmsim-nasin ho.ii\. Menurut Al Karmani,

ini adalah perkataan perawi yang disebrrtan setagai penafsiran ayat

yang disebutkan. Seakan-akan ltryrn dainla \.eterangan r^rmbahan

yang disebutkan Imam Bukhari di akhir hadits ltntr L raisah :"r,r
pembahasan tentang jual-beli, ,t& !r 6i} r rh* -{:,:ui

membacakflnnya). Ibnu Abi Umar meriwayatkan dalam -tfu*eiqa
dari lbnu Uyainah. di bagian akhir dia berkata y'* i] Jf, .:i5-.

2o
taf_F- (Demikianlah lbnu Abbas membocanya). Ath-Thabad

meriwayatkan melalui sonad yang shahih dari A1yub. dari Ikrimah

bahwasanya ia biasa membaca seperti itu. Atas dasar ini, maka bacaan

ini termasuk bacaan yang ryadz (menyalahi yang umum).

Hadits ini menjadi dalil bolehnya melakukan jual-beli bagi

orang yang i'tikaf sebagai bentuk analogi terhadap orang yang

mengerjakan haji, karena keduanya adatah ibadah. Ini adalah pendapat

jumhur ulama. Namun, telah diri*ayatkan dari lmam \lalik bahu'a

hukumnya makruh apabila melebihi kebutuhan. Atha'. \{ujahid dan

Az-Ztivi juga tidak menyukainya Tidak diragulmn lagt L'ahua

perbuatan ini menyalahi perbuatan yang lebih utarna- Adapun alat
yang disebutkan hanya menafikan adanya dosa- dan penafian dosa

tidak menafikan adanya keutamaan-

151. Berangkat di Akhir Malam (Al lddilaoj) dari Al Muhashab
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1771. l)ari Al Aswad RA. dia berkata, "Shafiyah mengalami

haid pada malam keberangkatan (Nafar). maka dia berkata, 'Aku kira

diriku akan menjadi penghalang bagi kalian'. Nabi SAW bersabda.

'Arquu hulqao. upokuh iu leluh lhou'Li' puda hari raya kurhun?'

Dikatakan,'Ya'. Beliau bersabda.' Muku herangkalluh' ."

J; it );' r o';:UG ,a; i,, 'q': 
^-:.e ; '-'ti "r,o1

'c;tE 6; ,k'oi t';i Cu rS,'--i, \t.'-5'n \ ,'{': q,r h'
o.^'o'

,&3 + i,t t:"'Ct i* ?'i.arr "*; ;At U
o t t / z -, t , , o lo

sr3' r'i .*t c3 :Ju 'i JSQG YI urrri t s'je 6A-

,:JG '-iL";ilC a, J';'r6,t o;;,lG ;; ,L-lu

):';,lw .ei;:,,*t36;i W/'F .dt q qfb
.(k', is',:tt-

1772. Dari Al Aswad, dari Aisl'ah RA, dia berkata, "Kami

keluar bersama Rasulullah SAW. kami tidak menyebut kecuali haji.

Ketika kami sampai (di Makkah). beliau memerintahkan kami untuk

tahallul. Ketika malam keberangkatan (Nafar), Shafiyah binti Huyay

mengalami haid. maka Nabi SAW bersabda, 'Aqraa holqaa, aht tidak

melihatnya melainkan akan menghalangi kalian'. Kemudian beliau

bertanya. 'Apakah engkau thav'af pada hari raya kurban?' Dia

berkata- 'Ya'. Beliau bersabda.'Berangkatlah!' Aku berkata. 'Wahai

Rasulullah. sesungguhnya aku belum tahallul!' Beliau bersabda,

'Lakukanlah umrah dari Tan'im'." Maka Aisyah keluar bersama

saudaranya. Lalu kami bertemu dengan beliau sedang berjalan di akhir

malam. Beliau bersabda, "Woktu yang telah ditentukan bagimu adalah

tempat ini dan ini."
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Keterangan Hadits

(Bab her.ialan di akhir malom dari Al Muhashah). Dalanr

riwayat Abu Dzar disebutkan dengan lafazh*Al ldlaai". Namun yang

benar adalah "Al lddilaaf'. sebab makna "AI ldlaof'adalah berjalan di

awal malam. sedangkan *Al lddiloaf'adalah berjalan di akhir malam.

dan inilah yang dimaksudkan di tempat ini.

Maksud bab ini adalah berangkat dari tempat bermalam di AI
Muhashab saat akhir malam, seperti tercantum dalam hadits Aisyah.

Namun, ada pula kemungkinan maksud judul bab adalah untuk

menyitir keberangkatan Aisyah bersama saudara laki-lakinya dengan

tujuan umrah, karena sesungguhnya Aisyah berangkat pada awal

malam. Dengan demikian, Imam Bukhari bermaksud mengingatkan

bahwa bermalam (mabit) di Al Muhashab bukan suatu keharusan. dan

berjalan dari tempat itu pada awal malam juga diperbolehkan.

PenutuD

Pembahasan tentang haji dari awal sampai bab-bab tentang

umrah telah mencakup 312 hadits. Hadits yang disebutkan secara

mu'allaq berjumlah 57 hadits, sedangkan sisanya disebutkan secara

maushul. Hadits yang diulang berjumlah l9l hadits, sedangkan yang

tidak diulang sebanyak l2l hadits. Hadits-hadits ini diriwayatkan pula

oleh Imam Muslim, kecuali hadits Jabir tentang ihram ketika hewan

tunggangan telah tegak berdiri, hadits Anas tentang haji dengan

menunggang unta pengangkut barang, hadits Aisyah "Akan tetapi
jihad paling utama adalah haji mabrur", hadits Ibnu Abbas tentang

sebab turunnya ayal. "dan berbekallah karena sesungguhnya sebaik-

boik beknl adalah tolcwa". hadits Umar "Beliau menetapkan Al Qarn
untuk penduduk Najed", haditsnya pula "Dan katakan umrah dalam

haji", hadits Ibnu Abbas "Beliau SAW berangkat dari Madinah setelah

menyisir dan meminyaki rambutnya", haditsnya pula ketika ditanya

tentang haji Tamattn'. hadits Abu Sa'id "Akan ada yang menunaikan

haji ke Ka'bah serta berumrah setelah keluarnya Ya'juj dan Ma'juj",
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hadits lbnu Abbas tentang runtuhnya Ka'bah di tangan seorang yang

berkulit hitam. hadits tentang tidak masuk Ka'bah bila di dalamr-rya

terdapat patung. hadits Ibnu Umar tentang mencium Hajar Aswad dan

menyentuhnya, hadits Aisyah tentang thawafnya yang terpisah dari

laki-laki. hadits lbnu Abbas "Beliau melewati seorang laki-laki yang

thawaf telah mengikat dirinya". hadits Az-Zuhri yang mursol "Beliau

tidak thawaf kecuali shalat dua rakaat". hadits Ibnu Abbas "Beliau

datang lalu thawaf dan sa'i". hadits Aisyah tentang tidak disukainya

thawaf setelah subuh. hadits Ibnu Abbas tentang minum dari siqayah

(pasokan air rninum) Abbas. hadits lbnu Umar tentang segera

melaksanakan wukuf. hadits lbnu Abbas "Bukanlah kebaikan itu
dengan terburu-buru". hadits tentang mendahulukan orang-orang yang

lemah. hadits Umar tentang bertolaknl.a (ifadhah) kaum musyrikin

dari Mudzdalifah. hadits Al Misu'ar dan Marwan tentang

menyembelih kurban. hadits Ibnu Umar tentang menyembelih di

tempat penyembelihan. hadits Jabir tentang pertanyaan mencukur

sebelum menyembelih. hadits Ibnu Umar "Beliau mencukur saat

mengerjakan haji", hadits Ibnu Abbas ''Beliau mengakhirkan ziarah

(kunjungan ke Ka'bah) hingga malam". hadits Aisyah mengenai hal

itu, hadits Jabir tentang melempar jumrah Aqabah pada saat dhuha

dan pada hari selanjutnya setelah matahari tergelincir, hadits Ibnu

Umar yang semakna dengan ini, dan haditsnya pula "Beliau biasa

melempar jumrah Ad-Dunya (Ula) dengan tujuh batu kecil (kerikil)
dan bertakbir setiap melemparkan satu batu", hadits tentang singgah di

Al Muhashab. dan hadits Ibnu Abbas "Dzul Majaz dan Ukazh".

Dalam pembahasan ini juga disebutkan atsar yang mauqu.f dari

sahabat dan tabi'in sebanyak 60 atsar, kebanyakannya dinukil dengan

jalur mu'allaq (tanpa sonsd yang lengkap),wallahu a'lqm.
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